
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projecte de construcció del camp d’aprenentatge de Can Terrers 
 

Maig de 2019 



 

 
 

 
 
Projecte de construcció del parc d’aprenetatge de can Terrers  Pàgina 2 

 



 

 
 

 
 
Projecte de construcció del parc d’aprenetatge de can Terrers  Pàgina 3 

Projecte de construcció del camp d’aprenentatge de Can Terrers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Memòria 

Estudi de Seguretat i Salut 
Pressupost 

Amidaments 
Plec de condicions 

Pla de control de qualitat 
Estudi de gestió de residus 

Documentació gràfica 
 

 
 
 
 



 

 
 

 
 
Projecte de construcció del parc d’aprenetatge de can Terrers  Pàgina 4 

 



 

 
 

 
 
Projecte de construcció del parc d’aprenetatge de can Terrers  Pàgina 5 

 



 

 
 

 
 
Projecte de construcció del parc d’aprenetatge de can Terrers  Pàgina 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Memòria 
 



 

 
 

 
 
Projecte de construcció del parc d’aprenetatge de can Terrers  Pàgina 7 

1. INTRODUCCIÓ 

 

 

Promotor.- El promotor de les obres de construcció és l’Ajuntament de La Garriga. 

 

Emplaçament.- El projecte de construcció d’un camp d’aprenentatge se situa a la parcel·la d’equipament 

municipal que hi ha entre la plaça Narcisa Freixas i la carretera de Ribes. 

 

Superfícies.- La superfície d’actuació del projecte aproximada és de 4.100 m2, tot i que l’actuació es 

concentra en els punts que es desenvolupen a la “descripció del projecte”. 

 

Descripció del projecte.- La finalitat del projecte és la creació d’un espai d’aprenentatge arqueològic 

relacionat amb la vil·la romana de Can Terrers. 

 

La proposta de projecte comporta: 

Es proposa fer un esbrossament previ i compactat del terreny per tal d’adequar-lo per a l’ús previst. 

L’actuació comporta: 

- L’arranjament d’una part del terreny per a utilitzar-lo com a aparcament de vehicles (turismes i 

bicicletes). 

- La separació de l’aparcament de la resta per una tanca de fusta per tal de protegir-ne els usuaris del 

camp d’aprenentatge d’aquest 

- Un mòdul construït que ha de tenir una part destinada a informació, un bany adaptat i una sala per a 

usos variats (des de les projeccions fins al magatzem). 

- Una zona d’aprenentatge arqueològic que comprèn: 

o La zona de treball de caràcter domèstic – residencial, formada per: 

� dos recintes delimitats per mur perimetral amb part de tapia i part de còdols  

� dues sorreres 

o La necròpolis, 

� amb diferents enterraments: 

• Els que permeten la pràctica arqueològica 

• Els que són museografia 

� Els quatre tipus d’enterraments son: 

• Una tomba antropomòrfica excavada al subsòl 

• Una tomba de cista (de pedra) 

• Una tomba de “tegulae” (clàssica romana) 

• Una urna funerària 

 

Per tot això caldrà també: 

- Fer una connexió a la xarxa de clavegueram existent pel desguàs del lavabo. 

- Fer les escomeses d’aigua pel lavabo, una a l’exterior del mòdul i una per a la zona d’aprenentatge. 

- Fer l’escomesa elèctrica pel mòdul a construir. 
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Fases d’actuació,- En aquesta fase d’actuació és contempla l’execució del pavelló principal, en el qual 

queden organitzats l’accés principal, la sala d’usos múltiples, la zona d’administració i un servei sanitari 

adaptat. 

 

Quadre de superfícies,- 

PLANTA BAIXA SUPERFÍCIE   

SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA    68,05 
m

2 

GENERAL  68,05 
m
2  

SUPERFÍCIE ÚTIL      53,10 
m

2 

01 ACCÉS DISTRIBUÏDOR 3,60 m
2 

 

02 SALA D’USOS MÚLTIPLES 34,65 m
2 

 

03 ADMINISTRACIÓ 10,85 m
2 

 

04 SERVEI SANITARI 4,00 m
2 

 

 

 

2. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

 

DESCRIPCIÓ GENERAL. UTILITZACIÓ.   

El document tècnic que es presenta, estableix de forma permenoritzada, la relació de les actuacions a 

realitzar, per la construcció deL pavelló objecte d’aquest projecte, atenent al programa funcional o de 

necessitats definit pel promotor, el qual consisteix en el desenvolupament d'un programa per la formació 

d’una sala d’usos múltiples i una zona d’administració, complentats amb una zona d’accés que actua de 

rotula entre ambdues i ens dona accés a un servei sanitari.  
 

L’edifici resultant, destinat al pavelló principal del centre d’aprenentatge de can terrers, es desenvolupa en 

planta única, ocupa una superfície de 68,05 m2 i disposa d’una superfície construïda total, planta baixa, de 

68,05 m2. 
 

La superfície útil destinada a l’ús del camp d’aprenentage es situa en 53,10 m2. 
 

L’edifici disposarà de les condicions d’accessibilitat exigides, segons les normatives sectorials que es 

justificaran en els apartats corresponents d’aquesta memòria. 

 

DESCRIPCIÓ GENERAL. GEOMETRIA.   

El projecte s’estructura a partir de la composició d’un volum cúbic, d’acord amb la geometria expresaad en 

els plànols. 

 

La seva secció es desenvolupà en planta única. 
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La zona d’aparcament s’organitza en el lloc especificat de l’esplanada, als efectes d’independitzar ambdues 

zones, vianants i vehicles.  

La composició final de l’edifici, és la resultant d’un programa més ampli d’actuació, amb la composició de 

diferents edificis ordenants en un espai central. 

 

El projecte que ens ocupa en aquest document, és refereix únicament en aquesta primera fase d’actuació. 

La geometria de la secció transversal, és, sens dubte, la principal rectora, tant de la col·locació de l’edifici en 

la parcel·la, com de la seva pròpia geometria. 

 

La voluntat del promotor d’aquest encàrrec, obliga a una formalització racional del edifici. 

 

D’aquesta manera, es considera una volumetria prou regular, amb coberta plana, i una composició de 

façanes ajustada en aquestes condicions, utilitzant com a resolució final, la composició entre les zones de 

revestiment continu i les zones reculades del pla de façana, les quals es tractaran amb palet de riera, com a 

símil i referència de les runes existents a Ca Terrers, composant un cert contrast, o bé, i com altrenativa,  es 

deixarà la obra de tancament sense estucar, però si que es pintarà, de la mateixa manera que si fos obra 

vista. 

 

En qualsevol cas, i a partir d’aquests estudis, el resultat final ha quedat perfilat amb la geometria expressada 

en els plànols que s’acompanyen, geometria formalitzada i optimitzada, amb la introducció dels seus 

elements singulars, els propis remats dels tancaments de la coberta i zona porxada, que sens dubte donen 

el caràcter necessari a la resolució formal de la construcció. 

El resultat final, satisfà tant a la promoció de l’encàrrec com al equip redactor d’aquest projecte, ja que, s’ha 

arribat a una resolució final de l’edifici prou digne i correcte, que s’espera entri en harmonia tant amb les 

aspiracions dels promotors com amb el seu entorn de paisatge i edificació. 

Assenyalar que el servei sanitari de  l’edifici, rentamans i inodor, s’ajusta perfectament a la normativa 

d’accessibilitat, de la mateixa manera que la resta de l’edifici. 

 

En la documentació gràfica del projecte, s’acompanyen els plànols del estat de la topografia actual de la 

parcel·la, així com dels seus perfils longitudinals i transversals. De la mateixa manera, i en els plànols 

corresponents als alçats, s’expressa de manera particular la composició final projectada.
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PRESTACIONS DE L’EDIFICI.  
 

� CTE_LOE.  
L’edifici projectat proporcionarà unes prestacions de funcionalitat, seguretat i habitabilitat que 
garantiran les exigències bàsiques del CTE, en relació amb els requisits bàsics de la LOE, 
així com també donen resposta a la resta de normativa d’aplicació. 
A continuació es defineixen els requisits generals a complimentar en el conjunt de l’edifici, 
que depenen de les seves característiques i ubicació, i que s’agrupen de la següent manera: 
   

- Funcionalitat    � Utilització: Condicions d’habitabilitat dels habitatges 
 � Accessibilitat 

 

- Seguretat       � Estructural 
   � en cas d’Incendi 

 � d’Utilització 
 
- Habitabilitat    � Salubritat 

 � Protecció contra el soroll 
 � Estalvi d’energia  
 � Altres aspectes funcionals dels elements constructius o de     les 
instal·lacions per un ús satisfactori de l’edifici. 

 

En la Memòria Constructiva es defineixen els sistemes de l’edifici i es concreten els seus 
requisits específics i prestacions de les solucions. 
 

Les prestacions de l’edifici s’estableixen per requisits bàsics, amb relació a les exigències 
bàsiques del CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ, CTE. 
 
Els requisits bàsics de Seguretat i Habitabilitat  es satisfan a través del compliment del CODI 
TÈCNIC D’EDIFICACIÓ, que conté les exigències bàsiques per als edificis i de l’observança 
del DECRET 21/2006, d'ecoeficiència en els edificis. 
 
El compliment del CTE es garanteix a partir dels DOCUMENTS BÀSICS DB corresponents, 
que incorporen la quantificació de les exigències i els procediments necessaris. 
 
L’ús previst de l’edifici correspon al ús d’equipament cultural. 
 
En aquesta memòria es resolen de manera permenoritzada les justificacions dels diferents 
DOCUMENTS BÀSICS que composen el CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ. 
En l’apartat específic d’aquesta memòria, es relacionen les fitxes específiques de justificació 
dels diferents documents bàsics del CTE, i en particular pel que fa a les prestacions de 
l’edifici, on s’indiquen els apartats específics a desenvolupar. 

 

� ALTRES PRESTACIONS.  
Tal com s’ha comentat anteriorment, el projecte s’ha dissenyat als efectes dels diferents 
usos acceptats en les normes urbanístiques de planejament, és a dir ús d’equipament. 

 

� LIMITACIONS D’ÚS.  
Les possibles limitacions d’usos a desenvolupar, respondran en primer lloc a la normativa 
municipal i normes de planejament, les quals especifiquen de manera permenoritzada 
aquestes limitacions, i alhora les pròpies limitacions que determinen la geometria de l’edifici 
així com de la seva estructura. 
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� ACCESSIBILITAT.  
L’edifici s’adapta al DECRET 135/1995 de desplegament de la LLEI 20/1991, de promoció 
de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques. 
Segons l’article 28.1 del DECRET 135/1995 de desplegament de la LLEI 20/1991, de 
promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, els habitatges 
unifamiliars queden exclosos del seu compliment. 
 
Les amplades mínimes de pas, tant del les seves portes com dels espais de circulació 
supera als mínims normalitzats, atenent a les justificacions gràfiques que s’expressen en els 
plànols d’aquest projecte. 
En fitxa adjunta es justifica el seu compliment. 
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� PRESTACIONS DE L’EDIFICI SEGONS EL CTE I LA LOE 
Les prestacions que l’edifici projectat ha de proporcionar s’entenen com el conjunt de característiques qualitatives 
o quantitatives de l’edifici, identificades objectivament, que determinen la seva aptitud per complir les exigències 
bàsiques del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE). 
Els Documents Bàsics del CTE (DBs) estableixen uns nivells o valors límits de les prestacions dels edificis i de les 
seves parts. Mitjançant aquests nivells o valors es caracteritzen les exigències bàsiques i es quantifiquen, en la 
mesura en què el desenvolupament tecnològic i tècnic de l’edificació ho permeti (art. 3 de la Part I del CTE) 
 En funció de l’abast del projecte (ús característic de l’edifici, tipus d’intervenció, etc.) i de l’àmbit d’aplicació 
general del CTE i de l’específic de cada Document Bàsic, es determinaran les prestacions que haurà de presentar 
l’edifici per complir les exigències bàsiques. (Veure document informatiu Àmbit d’aplicació del CTE)  
Quan s’hagin de complimentar altres normatives, es farà tenint en compte el seu àmbit d’aplicació. En el cas de 
que en el projecte s’apliquin Documents reconeguts, caldrà fer-ne referència. 
La definició concreta de les prestacions, ordenades per exigències bàsiques, es farà a l’apartat de la Memòria 
relatiu al “Compliment del CTE i d’altres reglaments i disposicions”. 

 
REQUISITS BÀSICS LOE  ART. 3 Prestacions segons 

normativa específica  

FUNCIONALITAT   Projecte (1) 

UTILITZACIÓ - La disposició i dimensió dels espais i la dotació de les instal·lacions faciliten la 
realització adequada de les funcions previstes a l’edifici. 

D.259/2003 
Habitabilitat 
Normativa usos 

x 

ACCESSIBILITAT - Es permet a les persones amb mobilitat o comunicació reduïdes l’accés i circulació per 
l’edifici segons la normativa específica. 

D.135/95 
d’accessibilitat 

x 

TELECOMUNICACIONS - Facilita l’accés als serveis de telecomunicació, audiovisuals i informació d’acord amb el 
que preveu la normativa específica. 

RD Llei 1/98, 
RD 401/2003, 
altres 

x 

 
REQUISITS BÀSICS LOE  
art. 3 

EXIGÈNCIES BÀSIQUES CTE  Nivells o valors límits de 
les prestacions establerts 
en els Documents Bàsics  

Seguretat  Projecte (1) 

SE SEGURETAT 
ESTRUCTURAL 

SE SEGURETAT ESTRUCTURAL (art. 10 Part I del CTE) DB SE  

DB SE-AE 

DB SE-A 

DB SE-C 

DB SE-F 

DB SE-M 

EHE, EF, NSR  

x 

SE 1 RESISTÈNCIA I 
ESTABILITAT  

-  La resistència i l’estabilitat seran les adequades perquè no 
es generin riscos indeguts, de forma que es mantingui la 
resistència i l’estabilitat enfront de les accions i influències 
previsibles durant les fases de construcció i usos previstos 
dels edificis, i que una incidència extraordinària no 
produeixi conseqüències desproporcionades respecte a la 
causa original i es faciliti el manteniment previst. 

SE 2 APTITUD DE 
SERVEI 

-  L’aptitud al servei serà conforme amb l’ús previst de l’edifici, 
de forma que no es produeixin deformacions inadmissibles   

SI SEGURETAT EN 
CAS D’INCENDI  

SI  SEGURETAT EN CAS D’INCENDI (art. 11 Part I del CTE) DB SI (2) x 

SI1 PROPAGACIÓ 
INTERIOR 

- Es limitarà el risc de propagació del incendi per l’interior de 
l’edifici. 

DB SI 1 
x 

SI 2 PROPAGACIÓ 
EXTERIOR 

- Es limitarà el risc de propagació del incendi per l’exterior, tant 
en l’edifici considerat com a d’altres edificis. 

DB SI 2 
x 

SI 3 EVACUACIÓ 
D’OCUPANTS 

- L’edifici disposarà dels mitjans d’evacuació adequats perquè 
els ocupants puguin abandonar-lo o arribar a un lloc segur 
dins del mateix en condicions de seguretat. 

DB SI 3 
x 

SI 4 INSTAL·LACION
S DE 
PROTECCIÓ 
CONTRA 
INCENDIS 

- L’edifici disposarà dels equips i instal·lacions adequats per 
fer possible la detecció, el control i l’extinció del incendi, així 
com la transmissió de l’alarma als ocupants. 

DB SI 4 x 

SI 5 INTERVENCIÓ 
DE BOMBERS 

- Es facilitarà la intervenció dels equips de rescat i d’extinció 
d’incendis. 

DB SI 5 
x 

SI 6 RESISTÈNCIA 
AL FOC DE 
L’ESTRUCTURA 

- L’estructura portant mantindrà la seva resistència al foc 
durant el temps necessari perquè es puguin complir les 
anteriors exigències bàsiques. 

DB SI 6 
x 

(1) Prestació a garantir en el projecte segons l’àmbit d’aplicació del DB, de cada secció i de la normativa específica. 
(2) En edificis i establiments industrials es dona compliment a les exigències bàsiques amb l’aplicació del Reglament de Seguretat en cas  d’incendis 
d’establiments industrials, RSCIEI (RD 2267/2004). 
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REQUISITS BÀSICS LOE 
art. 3 

EXIGÈNCIES BÀSIQUES CTE Nivells o valors límits de 
les prestacions establerts 
en el  Document Bàsic 

 

SEGURETAT   Projecte (1) 

SUA SEGURETAT 
D’UTILITZACIÓ I 
ACCESSIBILITAT 

 SEGURETAT D’UTILITZACIÓ I ACCESSIBILITAT (art. 12 Part I del CTE) DB SUA x 

SUA 1 CAIGUDES - Es limitarà el risc de que els usuaris pateixin caigudes, per a 
lo qual els terres seran adequats per a afavorir que les 
persones no rellisquin, ensopeguin o es dificulti la mobilitat. 
També es limitarà el risc de caigudes en forats, en canvis de 
nivell i a escales i rampes, facilitant la neteja dels vidres 
exteriors en condicions de seguretat. 

DB SUA 1 x 

SUA 2 IMPACTE O 
ENGANXADA 

- Es limitarà el risc de que els usuaris puguin patir impacte o 
enganxades amb els elements fixes o practicables de 
l’edifici. 

DB SUA 2 x 

SUA 3 IMMOBILITZA
CIÓ EN 
RECINTES 
TANCATS 

- Es limitarà el risc de que els usuaris puguin quedar 
accidentalment immobilitzats a recintes. 

DB SUA 3 x 

SUA 4 IL·LUMINACIÓ 
INADEQUADA 

- Es limitarà el risc de danys a persones com a conseqüència 
d’una il·luminació inadequada en zones de circulació dels 
edificis, tant interiors com exteriors, inclòs en cas 
d’emergència o de fallida de l’enllumenat normal. 

DB SUA 4 x 

SUA 5 ALTA 
OCUPACIÓ 

- Es limitarà el risc causat per situacions amb alta ocupació 
facilitant la circulació de les persones i la sectorització amb 
elements de protecció i contenció en previsió del risc 
d’aixafament. 

DB SUA 5  

SUA 6 OFEGAMENT - Es limitarà el risc de caigudes que puguin derivar en 
ofegaments a piscines, dipòsits, pous i similars mitjançant 
elements que restringeixin l’accés. 

DB SUA 6  

SUA 7 VEHICLES EN 
MOVIMENT 

- Es limitarà el risc causat per vehicles en moviment atenent 
als tipus de paviments i senyalització i la protecció de les 
zones de circulació rodades i les de les persones. 

DB SUA 7  

SUA 8 ACCIÓ DEL 
LLAMP 

- Es limitarà el risc d’electrocució i d’incendi causat per l’acció 
del llamp mitjançant instal·lacions adequades de protecció 
contra el llamp. 

DB SUA 8 x 

 

  SUA 9 ACCESSIBILIT
AT 

- Es facilitarà l’accés i l’ús no discriminatori, independent i 
segur dels edificis a les persones amb discapacitats. 

DB SUA 9 x 

 
 
 

HABITABILITAT    Projecte (1) 

HS HIGIENE, SALUT I 
PROTECCIÓ  DEL 
MEDI AMBIENT 

HS 1 SALUBRITAT  (art. 13 Part I del CTE) DB HS  x 

HS 1 PROTECCIÓ 
ENFRONT LA 
HUMITAT 

- Es limitarà el risc previsible de presència inadequada d’aigua 
o humitat en l’interior dels edificis i els seus tancaments com 
a conseqüència de l’aigua procedent de precipitacions 
atmosfèriques, d’escorrenties, del terreny o de 
condensacions, disposant mitjans que impedeixin la seva 
penetració o, si s’escau, permetin l’evacuació sense 
producció de danys. 

DB HS 1 x 

HS 2 RECOLLIDA I 
EVACUACIÓ DE 
RESIDUS 

- L’edifici disposarà dels espais i mitjans per extreure els 
residus ordinaris generats per ells d’acord amb el sistema 
públic de recollida de tal manera que es faciliti l’adequada 
separació en origen dels esmentats residus, la recollida 
selectiva dels mateixos i la seva posterior gestió. 

DB HS 2 x 

HS 3 QUALITAT DE 
L’AIRE 
INTERIOR 

- L’edifici disposarà de mitjans perquè els seus recintes es 
puguin ventilar adequadament, eliminant els contaminants 
que es produeixin de forma habitual durant l’ús normal dels 
edificis, de forma que s’aporti un cabal suficient d’aire 
exterior i es garanteixi l’extracció i expulsió de l’aire viciat 
pels contaminants. 

- Per tal de limitar el risc de contaminació de l’aire interior de 
l’edifici i de l’entorn exterior de façanes i patis, l’evacuació 
dels productes de combustió de les instal·lacions tèrmiques 
es produirà, amb caràcter general, per la coberta de l’edifici, 
amb independència del tipus de combustible i de l’aparell 
que s’utilitzi, d’acord amb la reglamentació específica sobre 
instal·lacions tèrmiques. 

DB HS 3 x 
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HS 4 SUBMINISTRAM
ENT D’AIGUA 

- L’edifici disposarà de mitjans adequats per a subministrar a 
l’equipament higiènic previst aigua apta per al consum de 
forma sostenible, aportant cabals suficients per al seu 
funcionament, sense alteració de les propietats d’aptitud per 
al consum i impedint els possibles retorns que puguin 
contaminar la xarxa.  

- Els equips de producció d’aigua calenta amb sistemes 
d’acumulació i els punts terminals d’utilització tindran unes 
característiques tal que evitin el desenvolupament de 
gèrmens patògens. 

DB HS 4 x 

HS 5 EVACUACIÓ 
D’AIGÜES 

- Els edificis disposaran de mitjans adequats per a extreure les 
aigües residuals generades en ells de forma independent o 
conjunta amb les precipitacions atmosfèriques i amb les 
escorrenties. 

DB HS 5 x 

(1) Prestació a garantir en el projecte segons l’àmbit d’aplicació del DB, de cada secció i de la normativa específica. 
 

REQUISITS BÀSICS LOE 
art. 3 

EXIGÈNCIES 
BÀSIQUES CTE 

NIVELLS O VALORS LÍMITS DE LES PRESTACIONS ESTABLERTS EN ELS DOCUMENTS 
BÀSICS 

 

Habitabilitat   Projecte (1) 

HE ESTALVI 
D’ENERGIA 

HE ESTALVI D’ENERGIA     (art. 15 Part I del CTE) DB HE  

HE 1 LIMITACIÓ DE 
LA DEMANDA 
ENERGÈTICA 

- L’edifici disposarà d’una envolvent que limiti adequadament 
la demanda energètica necessària per aconseguir el 
benestar tèrmic en funció de el clima de la localitat, de l’ús 
de l’edifici i del règim d’hivern i d’estiu, així com per les 
seves característiques d’aïllament i inèrcia, permeabilitat a 
l’aire i exposició a la radiació solar, reduint el risc d’aparició 
d’humitats de condensació superficials i intersticials que 
puguin perjudicar les seves característiques i tracten 
adequadament els ponts tèrmics per a limitar les pèrdues o 
guanys de calor i evitar problemes higrotèrmics als 
mateixos. 

DB HE 1 x 

HE 2 RENDIMENT DE 
LES 
INSTAL·LACION
S TÈRMIQUES 

- L’edifici disposarà d’instal·lacions tèrmiques apropiades 
destinades a proporcionar el benestar tèrmic dels seus 
ocupants, regulant el rendiment de les mateixes i dels seus 
equips.  

- Aquesta exigència es desenvolupa actualment en el vigent 
Reglament d’instal·lacions Tèrmiques en els Edificis, RITE, i 
la seva aplicació quedarà definida en el projecte de l’edifici. 

DB HE 2 x 

HE 3 EFICIÈNCIA 
ENERGÈTICA     
DE LES 
INSTAL·LACION
S 
D’IL·LUMINACIÓ 

- L’edifici disposarà d’instal·lacions d’il·luminació adequades a 
les necessitats dels seus usuaris i eficaces energèticament 
disposant d’un sistema de control que permeti ajustar 
l’encesa a l’ocupació real de la zona, així com d’un sistema 
de regulació que optimitzi l’aprofitament de la llum natural, 
en les zones que reuneixin unes determinades condicions. 

DB HE 3 x 

HE 4 CONTRIBUCIÓ 
SOLAR MÍNIMA 
D’ACS 

- Una part de les necessitats energètiques tèrmiques 
derivades de la demanda d’ACS o de climatització de 
piscina coberta, segons CTE HE 4, es cobrirà mitjançant la 
incorporació en l’edifici de sistemes de captació, 
emmagatzematge i utilització d’energia solar de baixa 
temperatura adequada a la radiació solar global del seu 
emplaçament i a la demanda d’aigua calenta de l’edifici. 

- Els valors derivats d’aquesta exigència tenen consideració 
de mínims, sense perjudici de valors que puguin ser 
establerts per les administracions competents i que 
contribueixin a la sostenibilitat, atenent a les 
característiques pròpies de la seva localització i àmbit 
territorial. 

DB HE 4 x 

HE 5 CONTRIBUCIÓ 
SOLAR 
FOTOVOLTAICA 
MÍNIMA 
D’ENERGIA 
ELÈCTRICA 

- Si l’edifici està inclòs en l’àmbit d’aplicació del CTE HE 5 
incorporarà sistemes de captació i transformació d’energia 
solar en energia elèctrica per procediments fotovoltaics per 
a ús propi o subministrament en xarxa.  

- Els valors derivats d’aquesta exigència bàsica tindran la 
consideració de mínims, sense perjudici de valors més 
estrictes que puguin ser establerts per les administracions 
competents i que contribueixin a la sostenibilitat, atenent a 
les característiques pròpies de la seva localització i àmbit 
territorial. 

DB HE 5  

     

HR PROTECCIÓ 
ENFRONT DEL 
SOROLL 

HR PROTECCIÓ ENFRONT DEL SOROLL (art. 14 Par I CTE) DB HR 

NBE-CA/88  

 

 - L’edifici es projectarà, construirà, utilitzarà i mantindrà de manera que els 
elements constructius que conformin els seus recintes tinguin unes 
característiques acústiques adequades per: 

* reduir la transmissió del soroll aeri,  

* reduir la transmissió del soroll d’impactes, 

* reduir la transmissió de vibracions de les instal·lacions pròpies de l’edifici, i  
per limitar el soroll reverberant dels recintes. 

x 

(1) Prestació a garantir en el projecte segons l’àmbit d’aplicació del DB, de cada secció i de la normativa específica
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CONSIDERACIONS GENERALS.  
 

 
AMIDAMENTS  
 
Els amidaments que es presentaran en l’apartat del projecte executiu, permenoritzen les especificacions 
concretes de les partides relacionades en aquesta memòria, i en el plec de  condicions s’estableixen els 
paràmetres i condicions per la seva execució.  
 
Aquests amidaments, es basen en la documentació gràfica i escrita que incorpora el projecte que es 
presenta, tenint en conte però, que les possibles opcions a les solucions presentades, comportaran les 
modificacions i ampliacions, del document en qüestió.  
 
En qualsevol cas, i en relació a l’adjudicació de les obres per la seva  construcció, aquests amidaments 
s’hauran de confirmar i acceptar, per part de l’empresa constructora adjudicatària, i en el seu cas, introduir 
les esmenes, ampliacions o altres elements que es considerin, per la elaboració definitiva del pressupost 
d’execució d’aquestes obres.  
 
 
PLECS DE CONDICIONS  
 
Les condicions establertes per l’execució de les obres indicades en aquest projecte, quedaran determinades 
en el plec general de condicions generals i particulars d’índole tècnica, facultativa econòmica i legal que 
s’acompanyi en el projecte executiu. Alhora totes les tasques i partides d’obres s’executaran d’acord amb els 
annexes i normatives d’obligat compliment i complementàries que es relacionin. Les condicions tècniques 
particulars d’execució de les partides que es relacionaran en la descomposició de preus, així com els criteris 
del seu amidament, son les establertes per L’ INSTITUT DE LA TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCIÓ -
ITEC- en els seus plecs CONDIPOEDI i CONDIPOURBA.  
 
 
 

CONTROL DE QUALITAT  
 
La relació i definició dels controls que s’han de realitzar en les diferents partides d’obra especificades en el 
projecte executiu, quedarà definida en l’apartat  corresponent, i el projecte del control de qualitat, es 
redactarà pel tècnic competent, arquitecte tècnic o aparellador assignat a la direcció facultativa d’aquestes 
obres. 
 
 

SEGURETAT EN LA CONSTRUCCIÓ  
 
Qualsevol tipus de tasca a realitzar en les obres indicades en aquest projecte quedarà reglamentada en 
l’aspecte de la Seguretat i Higiene en el Treball, pel DECRET 1627/1997, DEL 24 D’OCTUBRE DE 1997. 
 
 

SUPERFÍCIES 
 
La superfície construïda total, en l’àmbit del projecte, es situa en 68,05 m2, corresponents a l’equipament 
cultural. 
 
 

PRESSUPOST  
 
El pressupost d’execució material és de SETANTA VUIT MIL VUITANTA TRES UEROS AMB ONZE 
CÈNTIMS, (78.083,11 €). 
 
La base de preus que s’ha utilitzat per la confecció del pressupost de referència, correspon al banc de dades 
del TCQ, amb els coeficients aplicats corresponents segons la seva localització i les possibles dificultats 
d’execució. 
 
En l’apartat corresponen del pressupost s’estableixen els diferents paràmetres per la seva concreció. 
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3. MEMORIA CONSTRUCTIVA 

� CONSIDERACIONS GENERALS 
En aquest apartat de la memòria es descriuen de manera permenoritzada els sistemes 
generals que composen l’edifici. 

 

Aquests SISTEMES son els següents: 
° TREBALLS PREVIS. 

- TREBALLS PREVIS 
- MOVIMENTS DE TERRES 

° SUSTENTACIÓ DE L’EDIFICI 
° SISTEMA ESTRUCTURAL 

- ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT 
- ESTRUCTURES D’OBRA DE FÀBRICA 

° SISTEMA ENVOLVENT 
- SOLERES 
- MURS 
- TANCAMENTS  
- TANCAMENTS PRACTICABLES 
- COBERTA 
- IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
- PAVIMENTS EXTERIORS 

° SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ 
- DIVISÒRIES 
- FALS SOSTRE 
- DIVISÒRIES PRACTICABLES 
- REVESTIMENTS 
- PAVIMENTS INTERIORS 

° SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS 
- INSTAL·LACIONS D’EVACUACIÓ 
- INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES 
- INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA 
- INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
- INSTAL·LACIONS D’ENLLUMENAT 
- INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
- INSTAL·LACIONS DE COMUNICACIÓ 
- INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT 

 

 
En qualsevol cas, l’objecte del projecte, tal com s’ha comentat anteriorment, passa per la construcció d’un 
equipament cultural.  
 
Atenent els extrems relacionats anteriorment, el projecte executiu que es presenta, incorpora els plànols 
corresponents per el desenvolupament de cada procés constructiu. 
 

Amb caràcter previ al inici de les obres, es procedirà al replanteig d’aquest projecte executiu, directament 
sobre la parcel·la afectada, comprovant-ne tots els extrems susceptibles d’implicar canvis en les 
determinacions i especificacions del propi projecte, ara tal com les cotes de anivellament, cotes de connexió 
a la xarxa general de clavegueram, cotes de separacions a les partions de parcel·la, vials i fondal, geometria 
principal, connexions a serveis públics de clavegueram, electricitat, aigua potable, etc.  
 
Qualsevol anomalia serà anotada en l’acta de replanteig corresponent, la qual s’editarà en les condicions 
que estipula el plec de general i particular de condicions que incorpora la documentació d’aquest projecte. 
Aquest replanteig i comprovació, es realitzarà en cada cas i per cada capítol d’obra que es prevegi de 
començar. 
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� TREBALLS PREVIS 
 
 

Formen part d’aquest apartat, totes les tasques prèvies a realitzar per la execució de l’edifici que es projecta 
construir, des de les tasques de neteja i replanteig fins als moviments de terres a realitzar.   
 
Dins el solar a edificar no hi ha cap mena de construcció ni instal·lació que calgui enderrocar o retirar ni es 
preveu l’existència d’elements enterrats. 
 
Cal tenir en compte però, l’existència d’unes torres elèctriques que suporten la linia que creua la parcel·la.  
 
El clavegueram i la resta de xarxes de servei estan situades al carrer, a la façana principal. En 
conseqüència, no caldrà la realització de treballs previs especials. 
 
Segons la informació prèvia disponible no es preveuen ni es té informació que en el terreny de 
l’emplaçament hi hagi problemes derivats d’inestabilitats, lliscaments, usos previs que hagin pogut 
contaminar el sòl, obstacles enterrats, modificacions prèvies de la topografia, etc. 
 
Abans de començar qualsevol tasca constructiva, en particular moviments de terres, es procedirà al 
replanteig d’aquest projecte executiu, directament sobre la parcel·la afectada, comprovant-ne en particular 
tots els extrems susceptibles d’implicar canvis en les determinacions i especificacions del propi projecte, ara 
tal com les cotes de anivellament, cotes de connexió a la xarxa general de clavegueram, cotes de 
separacions a les partions de parcel·la, vials i fondal, geometria principal, connexions a serveis públics de 
clavegueram, electricitat, aigua potable, etc. 
 
Es realitzarà una esbrossada i neteja  del solar per poder replantejar l’edificació segons les cotes i mides que 
s’estableixen en els plànols.  

 
 

� MOVIMENTS DE TERRES  
 
Aquest projecte contempla l’execució dels moviments de terres especificats en els plànols, tan pel que fa a  
rebaix per l’execució de les plataformes d’anivellament indicades, (caixa  de l’edifici i de la fonamentació), 
com pel que fa a les rases de les diferents instal·lacions, en particular les instal·lacions d’evacuació. 
 
S’observaran totes les mesures de seguretat i protecció, les de normal aplicació, i les que es relacionin 
específicament, en l’estudi de seguretat i salut, document complementari d’aquest projecte. 
 
En relació a la maquinària a utilitzar per el rebaix, així com per l’execució de rases i contencions, caldrà 
proporcionar-la a l’àmbit d’actuació previst. 
 
Aquestes tasques es realitzaran d’acord amb els plànols del projecte, els seus amidaments i els plecs 
específics de condicions, anteriorment relacionats. 
 
Previ al moviment de terres, es procedirà al replanteig de l'obra, d'acord amb els plànols del projecte, que 
s'aprovarà per la direcció facultativa.  
 
 
Condicions del procés constructiu. 
 
Les terres s'hauran d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les. S’extrauran les terres o materials que es 
puguin despendre, i s'impedirà l'entrada d'aigües superficials, preveient en tot cas, un sistema de desguàs 
per tal d'evitar l'acumulació de les aigües pluvials dins de la zona de l'excavació. No s'acumularan els 
productes de l'excavació en les vorades dels talussos, ni es treballarà simultàniament en zones 
superposades, ni en condicions meteorològiques adverses (pluja, neu o vent). En el cas  d'imprevistos, 
(terrenys inundats, olors a gas, restes d'altres construccions, etc.) cal suspendre les obres i avisar a la 
direcció facultativa de les mateixes. Les terres resultants de l'excavació s'hauran de transportar a l'abocador 
legalitzat que correspongui, amb els vehicles adequats i per els itineraris que facilitin la circulació de la 
maquinaria pel transport escollida. 
 
Les operacions de càrrega, es realitzaran mecànicament. 
 

� SUSTENTACIÓ DE L’EDIFICI (GEOTÈCNICA) 
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Formen part d’aquest apartat, totes les tasques a realitzar per la formació de la fonamentació de l’edifici. La 
promoció d’aquest encàrrec, ha endegat l’estudi geotècnic corresponen, redactat per estudios geotécnicos y 
control de obras, el qual s’adjunta com a document annexa en aquest projecte. Segons la informació 
obtinguda, les recomanacions i les conclusions de l’estudi geotècnic, i que forma part d’aquest projecte com 
a documentació annexa, s’ha adoptat la fonamentació amb sabates corregudes de formigó armat com la 
solució més idònia per aquest projecte. 
 
La cota de recolzament de la fonamentació mínima serà de -2,20 m referida a la cota de la planta baixa, és a 
dir, cota 278,11 referida a la topografia del terreny.  
 
Aquesta cota correspon al nivell constituït per argiles sorroses amb nòduls.  
 
Com a paràmetres de càlcul s’han utilitzat els que l’estudi geotècnic atribueix al sol de referència  i que són 
els següents: 

 

• pressió vertical admissible nivell I, cota 275,90 M (topografia), de 1,91 Kg/cm2 per sabates 
aïllades d’amplària màxima de 2,00M, i de 1,70 Kg/cm2 per sabates aïllades d’amplària 
màxima de 3,00M, i una càrrega admissible màxima de 1,81 Kg/cm2 per sabates 
continues d’amplada fins a 1,00M, i de 1,60 Kg/cm2 per amplades de fins a 2,00M, i un 
assentament màxim de 25,00 MM.  

• densitat aparent: γd:  2,10 gr/cm3 
• angle de fregament (per tensió efectiva): Ф’= 30,0º 
• cohesió C = 0,20Kg/cm2  
• coeficient de permeabilitat: 10-8 m/s 
• el valor de l’acceleració bàsica de la gravetat ab és de 0,04G, COEFICIENT C, TERRENY III 
• No s’ha detectat el nivell freàtic. 
• Angle talussos en excavació 35º 
• Potencial expansiu i index de colapse son baixos. 
• els materials travessats pels sondejos són excavables amb maquinaria ordinària 

 

A la vista del terreny excavat, l’autor de l’estudi geotècnic, desplaçat a l’obra, apreciarà  la validesa de les 
dades aportades per l’estudi i comunicarà a la Direcció Facultativa qualsevol indefinició, canvi o incidència. 
 
És preveu una fonamentació amb sabata continua en els murets sanitaris i amb sabata aïllada per els pilars 
que arriben al terreny. 
 
Per dades més permenoritzades veure l’annexa corresponen a la memòria tècnica de l’estructura. 
 
 

PREVISIÓ DE POSSIBLES INTERACCIONS AMB EDIFICIS O SERVEIS VEÏNS: 
 
 
No es preveuen possibles interaccions amb edificis o serveis veïns. 
 

 
� SISTEMA ESTRUCTURAL 

 
CONSIDERACIONS GENERALS.  
En primer lloc, cal assenyalar, que tal com s’ha comentat en els capítols referents a la 
informació prèvia, s’incorpora com a document annexa, la memòria de càlcul de l’estructura, 
en la qual s’especifiquen de manera permenoritzada tots els extrems que defineixen el 
disseny d’aquesta estructura, des de la pròpia fonamentació fins a la resolució particular i 
específica de cascun dels materials que la composen. 
 
En el disseny i anàlisi dels elements estructurals descrits en el present document s’ha atès a 
totes les exigències i requeriments estipulats en el CODI TÈCNIC  DE L’EDIFICACIÓ (CTE), 
i en particular als DOCUMENTS BÀSICS que es citen a continuació: 
 
DB-SE, Document Bàsic SE  Seguretat estructural 
DB-SE-AE,  Document Bàsic SE  Seguretat estructural Accions en l’ edificació 
DB-SE-C,  Document Bàsic SE  Seguretat estructural fonaments 
DB-SE-A,  Document Bàsic SE  Seguretat estructural Acer 
DB-SE-F,  Document Bàsic SE  Seguretat estructural Fábrica 



 

 
 

 
 
Projecte de construcció del parc d’aprenetatge de can Terrers  Pàgina 19 

DB-SE-SI,  Document Bàsic si Seguretat en cas d’Incendi 
 
En qualsevol cas, es procedeix a continuació a la redacció de les característiques generals 
que composen el sistema estructural. 
L'estructura s'ha calculat, i es construirà, d'acord amb la instrucció EHE-08 per estructures 
de formigó armat, la DB-SE-A per estructures d’acer, la DB-SE-F  per a murs resistents de 
fàbrica de totxo, i d'acord amb la DB-SE-AE en relació a les accions a l'edificació.   

 
MEMÒRIA DESCRIPTIVA ESTRUCTURA 

 
DESCRIPCIÓ DE L’ESTRUCTURA 
La present memòria documenta tècnicament el projecte d’un edifici en el camp 
d’aprenentatge de Can Terrers, La Garriga (Barcelona), centrant-se en la descripció de 
l’estructura.  
L’edifici es composa d’una planta baixa, d’un sol vànol, amb murs resistents situats en 
sentits ortogonals.  
La estructura es resolt en les diferents actuacions d’acord amb tipologies constructives 
fàcilment assumibles amb tècniques tradicionals. 
Es preveu la formació d’una estructura vertical de mur d’obra ceràmica perforada, gero, 
sobre un fonament de formigó armat, muret sanitari i solera també de formigó armat.  
L’estructura dels forjats es realitzarà amb formigó, amb una resistència característica de 25 
N/mm2, la mínima recomanada per l’EHE-08, en funció del tipus d’exposició ambiental a la 
qual està sotmès l’edifici. 
 
Els elements que composen l’estructura són els següents: 
 

Sostres: 
El tipus estructural emprat per resoldre el sostre és un forjat unidireccional realitzat amb 
jàsseres prefabricades semirresistents de 20+5 cm de cantell situades amb un intereix de 70 
cm. amb jàsseres planes de formigó armat com element principal de suport en el perímetre i 
sobre els murs resistents.  
Aquest cantell, amb la quantia d’acer disposada en cada un dels elements, compleix els 
mínims recomanats en la taula 50.2.2.1 de l’EHE-08 per tal de que no sigui necessari 
comprovar la fletxa. 
 

Murs d’obra ceràmica: 
Els elements resistents verticals de l’estructura es realitzaran amb murs d’obra de fàbrica 
realitzats amb elements ceràmics de totxo perforat d’una resistència característica de 
7N/mm2, i un morter tipus M10 de 10N/mm2 de resistència.  
 
El dimensionat dels murs s’ha realitzat per suportar les sol·licitacions produïdes tant pel pes 
propi dels forjats i les sobrecàrregues que sobre ells actuen com pels esforços generats per 
l’empenta del vent sobre les façanes de l’edifici i els efectes previstos per la normativa 
sismoresistent. 
 
Juntes de dilatació: 
Essent la dimensió màxima en planta de l’edifici de uns 16 m. no s’ha considerat necessari 
disposar juntes per tal de reduir  els esforços generats pels moviments tèrmics.  
 
DESCRIPCIÓ DE LA FONAMENTACIÓ 

 
DESCRIPCIÓ DEL TERRENY 

La composició del terreny es determinarà en bases a cales realitzades prèvies a l’obra de 
fonamentació, i, alhora, i atenent a les càrregues previstes en el terreny, d’un màxim de 
47KN/m², s’acompanya l’estudi geotècnic corresponent, endagat per el propi Ajuntament de 
La Garriga. 

 
DESCRIPCIÓ DE LA FONAMENTACIÓ 

Una vegada realitzada l’excavació general de la zona de l’edifici, la fonamentació es podria 
resoldre de forma directa sobre el nivell de terres consolidades amb sabates corregudes, 
dimensionades per transmetre al terreny tensions que en cap cas superen els 47 KN/m2. Es 
descartarà el terreny que presenti terres vegetals, reblerts, argiles expansives, fangs, o altres 
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que a criteri de la direcció facultativa no tingui la consideració de terreny per recolzar la 
fonamentació. 

 

 
BASES DE CÀLCUL 

 

CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS 

Els materials emprats per a la realització dels elements estructurals es detallen a 
continuació. 

 

FORMIGÓ 

S’utilitza per a la realització dels elements resolts amb formigó armat i formigó pretesat o 
posttesat. Les seves característiques més rellevants i, a la vegada, considerades en els 
anàlisi adjunts, són les següents: 

 

Vida útil nominal de la estructura: 
D’acord amb l’establert en l’article 5º de la instrucció EHE-08, es fixa la vida útil de la 
estructura en un mínim de 50 anys. 
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Denominació i tipificació 
 

FONAMENTACIÓ I FORJATS 

Tipificació: HA-25/B/20/IIa 

Característiques intrínseques: 
� Fck: 
� Consistència: 
� TMA: 
� Tipus d’ambient: 

 
25.0 Mpa 
Tova 

20mm 
IIa 

Contingut mínim de ciment: 300 kg/m3 

Màxima relació A/C: 0.50 

Resistència als 7 dies: 17.0 Mpa 
 

 
Característiques mecàniques. Diagrama σ-ε de càlcul. 
Per a la determinació del comportament de les peces de formigó i per a la seva comprovació 
ulterior s’ha adoptat el diagrama paràbola - rectangle, establert per la Instrucció EHE-08 en 
l’article 39º, apartat 3r. 
D’aquest diagrama, cal destacar el tram elàstic no lineal constituït per la rama parabòlica, 
d’equació: 

( ) 002.00;2501850 ≤≤−= εεεσ cdf  
on:  
σ es la tensió, 
fcd es la resistència de càlcul a compressió del formigó, obtinguda després de 

l’aplicació sobre la resistència característica, fck, el coeficient de minoració de 
resistències, γf, detallant en l’apartat 4º de la present memòria, i 

ε es la deformació consegüent, 
així com el tram rectilini de la seva fase plàstica, l’equació de la qual és: 

0035.0002.0;85.0 ≤<= εσ cdf  
 

Característiques mecàniques. Mòdul de deformació longitudinal. 
 

A nivell de deformacions han estat considerats els següents mòduls de deformació: 
 

a) Per a càrregues instantànies o ràpidament variables, Ec: 

cmEc EE ×= β  
 

on βE és: 

175,1
400

30,1 ≤−= ck
E

fβ  

b) Mòdul de deformació longitudinal secant, Ecm a 28 dies: 
3500.8 cmcm fE =  

 
on fcm és la resistència mitja del formigó a l’edat de 28 dies. 

 

Coeficient de Poisson. 
S’ha considerat el valor 0.2. 
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Coeficient de dilatació tèrmica. 
S’ha considerat el valor 10-5  (ºC)-1 

 

Coeficient de retracció. 
Segons les indicacions de l’article 39.7 de la EHE. 

 

Coeficient de fluència. 
Segons les indicacions de l’article 39.8 del la EHE 

 

Assaigs i control 
Les característiques del material que es detalla, en totes les seves variants, així com els 
assaigs als que ha d’ésser sotmès, resten especificats en els Plec de Condicions per 
l’Execució i la Posta en Obra del Formigó Armat. 

 

Aspecte extern. 
L’aspecte extern que hauran de presentar els formigons col·locats en obra es detalla 
explícitament en el Plec de Condicions per l’Execució i la Posta en Obra del Formigó Armat, 
adjunt a la present. A grans trets, cal esmentar que no s’acceptaran formigons amb fissures, 
no homogenis en color o textura o bruts, tant de fluorescències com de taques d’òxid o greix. 

 
ACER PER ARMADURES PASSIVES 

S’utilitza per a la confecció del formigó armat i per a l’execució de tots els espàrrecs 
d’ancoratge dels elements d’estructura metàl·lica contra el formigó. La seva tipificació, 
segons la EHE-08, és AP-500-S amb acer tipus B-500-SD, acceptant també l’acer B-500S, 
que implica: 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Diagrama σ-ε de càlcul. 
El diagrama tensió - deformació considerat és el corresponent als acers de duresa natural 
que estableix la norma EHE-08, en l’article 38.7. En dit diagrama s’observa una llei trilineal, 
en la que el seu tram inclinat posseeix una pendent que és el mòdul de deformació 
longitudinal, de valor E=210.000 Mpa, vàlid per a intervals de tensió compresos entre 

ydyd ff <<− σ , sent fyd la resistència de càlcul del material, obtinguda després d’aplicar 
sobre el seu límit elàstic els coeficients de minoració de resistència, γs. 

 
Característiques del material i assaigs. 
Las característiques del material que es detalla, així com els assaigs als que s’haurà de 
sotmetre, queden especificats en  els Plecs de condicions per a l’Execució i la Posta en Obra 
del Formigó Armat i en el pla de control adjunt. 

� Tipus d’acer: duresa natural 

� Límit elàstic, fyk: 500 Mpa. 

� B-500SD: 
� B-500S: 

Soldabilitat, alta ductilitat  
Soldabilitat 

� Mòdul d’elasticitat, E: 210.000 Mpa. 
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ACER PER ARMADURES ACTIVES 

S’utilitza per a permetre la introducció d’estats de pretensió en el formigó armat, constituint 
formigó pretesat o bé per a introduir accions similars en estructures metàl·liques. La seva 
tipificació, segons la EHE-08, es: Y 1860 S7, que implica: 

 
� Acer estirat en fred  

� Càrrega unitària màxima, fmax: 1860 Mpa 

� Límit elàstic, fyk: 1670 Mpa 

� Allargament en trencament: >3.5% 

� Relaxació, ρ: < 2% al 70% de fmax a 1000h 

� Mòdul de elasticitat, E: 190.000 Mpa 

 
Diagrama σ-ε de càlcul. 
El diagrama tensió - deformació considerat és el simplificat, corresponent als acers de 
duresa natural que estableix la norma EHE-08, en el seu article 38.7.  En aquest diagrama 
s’observa una llei en la que el seu tram inclinat posseeix una pendent que és el mòdul de 
deformació longitudinal, de valor E=190.000 Mpa, vàlid per a llindars de tensió compresos 

entre pdf<< σ0
, sent fpd la resistència de càlcul del material, obtinguda després d’aplicar 

sobre el seu límit elàstic els coeficients de minoració de resistència, γs. 
 

Característiques del material i assaigs. 
Les característiques del material que es detalla, així com els assaigs a que hauran de 
sotmetre’s, queden especificats en  els Plecs de condicions per a l’Execució i la Posta en 
Obra del Formigó Armat, pretesat i posttesat i en el pla de control adjunt. 

 
FÀBRICA DE MAÓ. 

S’utilitza, en general, per a la realització de murs de càrrega per la sustentació dels diferents 
forjats que conformen l’estructura de l’edifici. Totes les especificacions i característiques del 
material s’han definit en base al “DB SE-F Seguridad estructural: Fábrica.” 

 

Denominació i tipificació. 
Les peces a utilitzar en l’elaboració d’elements de fàbrica seran, segons s’estableix al DB 
SE-F a la taula 4.1, de tipus Perforades Ceràmiques, o bé, puntualment Massisses, de 
manera que es compleixin les especificacions de volumetria de buits que a l’esmentada taula 
es contemplen. La resistència de les peces a utilitzar serà com a mínim de 20 N/mm2. 
El morter a utilitzar en l’elaboració d’elements de fàbrica serà del tipus ordinari, amb una 
resistència mínima M10, complint l’establert a DB SE-F 4.2. 

 

Característiques mecàniques de la fàbrica. Resistència característica a compressió. 
Per al càlcul de la resistència a compressió de la fàbrica especificada, s’ha considerat la 
taula 4.4 del DB SE-F. La resistència característica del maó fb és de 20 N/mm2, i la del 
morter fm= 10 N/mm2, amb el que la fàbrica elaborada amb maó de tipus perforat s’ha 
calculat amb una resistència fk= 7 N/mm2. 

 

Característiques mecàniques de la fàbrica. Mòdul de deformació longitudinal. 
Com a mòdul d’elasticitat secant instantani s’ha pres 1000 fk, tal i com indica DB SE-F 4.6.5. 
Per al càlcul d’Estats Límit de Servei s’ha multiplicat aquest valor per 0’6.  

 



 

 
 

 
 
Projecte de construcció del parc d’aprenetatge de can Terrers  Pàgina 24 

 
CARACTERÍSTIQUES DEL TERRENY 

 
CARACTERÍSTIQUES GEOTÈCNIQUES DELS MATERIALS 
Les característiques del terreny es determinaran durant l’excavació de les rases per la 
construcció de la fonamentació de l’obra. 

 
HIDROLOGIA I NIVELL FREÀTIC 
No es preveu nivell freàtic fins la profunditat de fonamentació. En cas de trobar presencia 
d’aigua en l’excavació de la fonamentació es suspendran els treballs i es realitzarà una 
prospecció per determinar l’abast i tipus de filtració, i la possibilitat de recalcular la 
fonamentació  prevista. 

 
 

ACCIONS CONSIDERADES 
La determinació de les accions sobre l’edifici i sobre la seva estructura s’ha realitzat tenint en 
consideració l’aplicació de les normatives que es relacionen a l’apartat corresponent del 
present informe. 
Segons el DB SE-AE Acciones en la edificación, les accions i les forces que actuen sobre un 
edifici es poden agrupar en 3 categories: accions permanents, accions variables i accions 
accidentals. 
La consideració particular de cadascuna d’elles es detalla en els següents sub apartats, i 
respon a l’estipula’t als apartats 2, 3 y 4  del DB SE-AE. 

 
ACCIONS PERMANENTS 

S’inclouen dins d’aquesta categoria totes les accions la magnitud de les quals tingui una 
variació amb el temps menyspreable, o sigui monòtona fins arribar a un valor límit. Es 
consideren 2 grups d’accions permanents que es detallen a continuació. 

 
PES PROPI 

S’inclouen en aquest grup el pes propi dels elements estructurals, tancaments i 
elements separadors, tabiqueria, tot tipus de fusteria, revestiments (paviments, 
guarniments, falsos sostres...), reblerts (com els de terres) i equips fixes. 
El valor característic del pes propi dels elements constructius s’ha determinat com el 
seu valor mig obtingut a partir de les dimensions nominals i dels pesos específics 
mitjos. A la taula següent s’inclouen els pesos dels materials, productes i elements 
constructius habituals. 

 

a) Murs de fàbrica de totxo: 
- De totxo massís: 
- De totxo calat: 
- De totxo buit:  
 

 
18 KN/m3 
15 KN/m3 

12 KN/m3 

b) Murs de fàbrica de bloc: 
- De bloc buit de morter: 
- De bloc buit de guix: 
 

 
16 KN/m3 
10 KN/m3 

c) Formigó: 
- Formigó armat: 
- Formigó en massa: 
- Formigó de escòria: 
 

 
25 KN/m3 
24 KN/m3 
16 KN/m3 

d) Paviments: 
- Hidràulic o ceràmic (6 cm. gruix total): 
- Terratzo: 
- Parquet: 

 
1 KN/m2 
0.80 KN/m2 
0.40 KN/m2 
 

e) Materials de coberta: 
- Planxa plegada metàl·lica: 
- Teula corba: 
- Pissarra: 
- Tauler de rajola: 

 
0.12 KN/m2 
0.5 KN/m2 
0.3 KN/m2 
1 KN/m2 
 

f) Materials de construcció: 
- Sorra: 
- Ciment: 
- Pissarra: 
- Escòria granulada: 

 
15 KN/m3 
16 KN/m3 
17 KN/m3 
11 KN/m3 
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g) Reomplerts: 

- Terreny, com a jardineres...: 
 

 
20 KN/m3 
 

 
Pel cas de tancaments lleugers distribuïts homogèniament en planta, tal i com s’indica 
el DB-AE, s’ha considerat una càrrega superficial uniformement repartida sobre el forjat 
de 0.8KN/m2, multiplicat per la raó mitja entre la superfície de tabiqueria i la de la 
planta considerada. Així mateix, per vivendes, s’ha considerat una càrrega de 1kN/m2 
repartida sobre la superfície del forjat, tal i com indica el DB ja mencionat. 
 
Per la resta de tancaments s’ha calculat directament el pes de la tabiqueria projectada, 
obtenint per una altura lliure de 3.00 metres entre forjats la següent relació de 
càrregues lineals. 

 
� Tancaments ceràmics de dos fulls sense perforacions, 

de totxo calat de 15 cm. i envà de totxo buit de 10 cm, 
d’alçada fins als 3.00 m.: 

 

 
10,50 KN/ml 

� Tancaments ceràmics de dos fulls amb perforacions, 
de totxo calat de 15 cm i envà de totxo buit de 10, 
d’alçada fins als 3.00 m.: 

 

 
8 KN/ml 

� Tancaments de bloc de formigó de dos fulls sense 
perforacions, de 20 cm exterior i 10 cm. interior: 

 
14,50 KN/ml 

� Tancaments de bloc de formigó de dos fulls amb 
perforacions, de 20 cm exterior i 10 cm. interior: 

 
10,50 KN/ml 

� Tancaments lleugers, d’alçada fins als 3.00 m.: 
 

4 KN/ml 

� Envans de totxo calat, d’alçada fins als 3.00 m. i 
espessor 15 cm.: 

 
6,75 KN/ml 

� Envans de totxo buit, d’alçada fins als 3.00 m i espessor 
10 cm: 

 
3,60 KN/ml 

 
Es considera que el pes de les càrregues mortes sobre la coronació del mur, ja sigui 
per paviments o altres elements urbans, és de g = 0.5kN/m2. Aquesta càrrega inclou la 
possible disposició d’acopiament de material i pas de vehicles d’obra durant l’execució 
dels murs. 

 
PRETESAT 

L’acció del pretesat s’ha avaluat prenent com a base a l’establert a la instrucció EHE-
08. El sistema de forces equivalents s’obté de l’equilibri del cable i estan composades 
per: 
 

1. Forces i moments concentrats als ancoratges. 
2. Forces normals als tendons, resultants de la curvatura i canvis de direcció dels 

mateixos. 
3. Forces tangencials degudes al fregament. 
 

El valor de les forces i moments concentrats als ancoratges es dedueix del valor de la 
força de pretesat en dits punts, tenint en compte les pèrdues de força corresponent, la 
geometria del cable i la geometria de la zona d’ancoratge. 

 
ACCIONS DEL TERRENY 

Són les accions derivades de l’empenta del terreny, tant les procedents del seu pes com 
d’altres accions que actuen sobre ell, o les accions degudes als desplaçaments i 
deformacions que sofreix. En general les accions del terreny repercutiran sobre la 
fonamentació i sobre els elements de contenció de terres. 

 

La determinació de les accions del terreny sobre els diferents elements afectats s’ha fet a 
partir de l’estipula’t al DB SE-C. Tal i com descriu l’apartat 2.3.2.3 del DB esmentat, s’han 
determinat les accions del terreny sobre els fonaments i elements de contenció segons 3 
tipus d’accions: 
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1. Accions que actuen directament sobre el terreny i que, per raons de proximitat 
poden afectar al comportament de la fonamentació. 

2. Carregues i empentes degudes al pes propi del terreny 
3. Accions de  l’aigua existent a l’interior del terreny 
 

Per a la determinació de las accions del terreny sobre fonamentacions profundes s’ha 
considerat la forma y dimensions de l’encep a fi i efecte d’incloure el seu pes, així como el de 
les terres o allò que pugui gravitar sobre ell. 
 
Per a la determinació de les accions del terreny sobre els elements de contenció s’han 
considerat les sobrecàrregues degudes a la presència d’edificacions pròximes, tant 
superficials com subterrànies, possibles emmagatzematges de materials, vehicles, etc. Les 
forces dels puntals i ancoratges s’han considerat com accions. 
 
S’han considerat, sobre els elements de contenció, els estats d’empenta estipulats a l’apartat 
6.2.1 de la DB SE-C, que es corresponen amb la teoria de les empentes de Rankine: 
 
Empenta activa: quan l’element de contenció gira o es desplaça cap a l’exterior sota les 
pressions del reblert o la deformació del seu fonament fins a arribar a unes condicions 
d’empenta mínima. L’empenta activa es defineix com la resultant de les empentes unitàries 
’a, que s’ha determinat mitjançant les fórmules: 

 

AVAa KcK '··2'' −= σσ
 

 








 −=
24

2 φπ
tgK A

;  essent  l’angle de fregament intern del terreny, c’ la 
cohesió i ’v la tensió efectiva vertical, de valor ’·z, essent ’ el pes específic 
efectiu del terreny i z l’altura del punt considerat respecte la rasant del terreny 
en la seva escomesa a l’element de contenció. 

Per a la consideració de les sobrecàrregues d’us actuants a la coronació dels 
elements de contenció s’ha considerat una altura de terres equivalent sobre la 
rasant, tenint en compte la densitat del material contingut. 

 

Empenta passiva: quan l’element de contenció és comprimit contra el terreny per les 
càrregues transmeses per una estructura o un altre efecte similar fins a arribar a unes 
condicions de màxima empenta. L’empenta passiva es defineix com la resultant de les 
empentes unitàries ’p, que s’ha determinat mitjançant les següents fórmules: 

 

PVPp KcK '··2'' += σσ
 

 








 +=
24

2 φπ
tgK P

; essent  l’angle de fregament intern del terreny, c’ la 
cohesió i ’v la tensió efectiva vertical, de valor ’·z, essent ’ el pes específic 
efectiu del terreny i z l’altura del punt considerat respecte la rasant del terreny 
en la seva escomesa a l’element de contenció. 
Per a la consideració de les sobrecàrregues d’us actuants a la coronació dels 
elements de contenció s’ha considerat una altura de terres equivalent sobre la 
rasant, tenint en compte la densitat del material contingut. 

 

γ
q

He =
; essent  el pes específic del terreny contingut. 

 
Per a la consideració de la resta d’estats de sobrecàrrega diferents de l’uniforme 
repartida s’ha utilitzat la formulació proposada a l’apartat 6.2.7 del DB SE-C. 
S’ha considerat una llei d’empentes en forma acumulativa, considerant cada estrat com 
una sobrecàrrega per al subjacent. 
L’efecte de l’aigua intersticial s’ha considerat mitjançant el mètode de les pressions 
efectives. 
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No es preveu la consideració del fregament negatiu del reblert sobre els elements de 
fonamentació profunda, doncs són materials amb més de 20 anys d’antiguitat i 
l’excavació produirà un efecte relatiu de pre consolidació. 
Donada les característiques de l’obra no s’ha considerat l’efecte de la subpressió sobre 
la llosa de fonamentació.  

 
ACCIONS VARIABLES 

Són les accions que compleixen que la seva variació en el temps no és monòtona ni 
menyspreable respecte el valor mig. Es contemplen dins d’aquesta categoria les 
sobrecàrregues d’us, les accions sobre les baranes i elements divisoris, l’acció del vent, les 
accions tèrmiques i l’acció que produeix l’acumulació de neu. 

 
SOBRECÀRREGUES D’ÚS 

La sobrecàrrega d’ús és el pes de tot el que pot gravitar sobre l’edifici degut al seu ús. 
 
S’ha considerat, pel càlcul dels esforços en els elements estructurals, l’aplicació d’una 
càrrega distribuïda uniformement, adoptant els valors característics de l’apartat 3.1 del 
DB SE-AE. Per les comprovacions locals de capacitat portant s’ha considerat una 
càrrega concentrada actuant a qualsevol punt de la zona afectada. Dita càrrega 
concentrada s’ha considerat actuant simultàniament amb la càrrega uniformement 
repartida en les zones d’ús de trànsit i aparcament de vehicles lleugers, i de manera 
independent  i no simultània amb ella a la resta de casos descrits a la taula anterior. 
 
En el cas de balcons volats s’ha considerat una sobrecàrrega lineal repartida actuant a 
les vores de valor 2kN/m. 
 
S’ha realitzat la comprovació amb alternança de càrregues en elements crítics tals com 
vols importants o zones d’aglomeració. 
 
Pel càlcul d’elements portants horitzontals i verticals s’ha realitzat la reducció de 
sobrecàrrega permesa en l’apartat 3.1.12 del DB SE-AE. 
 

ACCIONS SOBRE BARANES I ELEMENTS DIVISORIS 

Pel càlcul dels elements estructurals de l’edifici s’ha tingut en compte l’aplicació d’una 
força horitzontal a una distància de 1.20 metres sobre la vora superior de l’element, 
generant un moment flector sobre els forjats en el cas de baranes. El valor de la força 
horitzontal s’ha determinat en base a l’estipula’t a la taula 3.2 del DB SE-AE. 
 

VENT 

Són les produïdes per la incidència del vent sobre els elements exposats a ell. Per a llur 
determinació es considera que aquest actua perpendicularment a la superfície 
exposada amb una pressió estàtica qe que es pot expressar com a: 
 
qe=qb·ce·cp, essent: 
 

qb= Pressió dinàmica del vent.  ce= Coeficient d’exposició, en funció de l’altura de 
l’edifici i del grau d’aspresa de l’entorn.  cp= Coeficient eòlic o de pressió, en funció de 
la forma. 
 

Per a la determinació de la pressió dinàmica del vent (qb) s’utilitza la simplificació 
proposada pel DB SE-AE per tot el territori espanyol, adoptant el valor de 0.5kN/m2. 
 

Per a la determinació del coeficient d’exposició s’ha considerat el grau d’aspresa de 
l’entorn i l’altura en cada punt segons la taula 3.3 del DB SE-AE. 
 

Per a la determinació del coeficient eòlic o de pressió s’ha considerat l’esveltesa en el 
pla paral·lel al vent segons la taula 3.4 del DB SE-AE. 
En el cas que es detalla, els paràmetres considerats han estat els que s’expliciten tot 
seguit: 
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Grau d’ aspresa l’entorn considerat IV 

Altura màxima de l’edifici 3.00 m 

Coeficient d’exposició (ce (7.50m)) 1,30 

Pressió dinàmica del vent, qb: 0.50 KN/m2 

Esbeltesa en el pla paral·lel al vent: 0,50 

Coeficients eòlics: 

� cp: 
� cs: 

 
+ 0.70 
-  0,40 

 

Cal especificar que el coeficient d’exposició s’ha adaptat a l’altura dels diferents punts 
de l’edifici exposats al vent. 
 

 
 
ACCIONS TÈRMIQUES 

Les accions tèrmiques no han estat considerades en el projecte per que la dimensió 
màxima de l’edifici en planat es de 16 m. 
 

NEU 

Segons el DB SE-AE, el valor de la càrrega de neu per unitat de superfície pot 
determinar-se amb la fórmula: 
 

kn sq ·µ= ; sent  el coeficient de forma la coberta, y sk el valor característic de la 

càrrega de neu sobre un terreny horitzontal. 
 

En cobertes i terreny horitzontal el coeficient de forma pren el valor =1. A la localitat 
de La Garriga, el valor característic de la càrrega de neu pren el valor sk=0,50 kN/m2. 
Amb aquests valors s’ha considerat una sobrecàrrega de neu en les zones 
desprotegides de valor 0,50 kN/m2. 

 
ACCIONS ACCIDENTALS 

 

SISME 

En la determinació de les accions sísmiques s’ha considerat la Norma de Construcción 
Sismorresistente: Parte General y Edificación, NCSE-02. 
La norma esmentada, en el seu article 1.2., apartat 2on, estableix una classificació de 
les construccions en funció del seu ús, segons el criteri següent: 
 
a) De moderada importància: són les que presenten una baixa probabilitat de que el 

seu col·lapse per causa d’un terratrèmol pugui causar víctimes, interrompre un 
servei primari o produir danys econòmics rellevants a tercers. 

b) De normal importància: són aquelles la destrucció de les quals per causa d’un 
terratrèmol pot ocasionar víctimes, interrompre un servei col·lectiu o produir 
importants pèrdues econòmiques, sense que en cap cas es tracti d’un servei 
imprescindible ni pugui donar lloc a efectes catastròfics. 

c) D’especial importància: són aquelles la destrucció de les quals per causa d’un 
terratrèmol pugui interrompre un servei imprescindible o donar lloc a efectes 
catastròfics. 

 

Donades les característiques d’ús de l’edifici, aquest s’ha catalogat, segons l’anterior 
criteri, de normal importància. 
 
L’estructura objecte del present projecte no  queda afectada globalments, afectant 
l’estructura en modificacions puntuals, per tant NO han estat considerades les 
repercussions produïdes per l’acció sísmica en l’estructura. 

INCENDI 

No es contempla donades les característiques de la construcció, de zones de trànsit 
destinades als serveis de protecció contra incendis. 

IMPACTE 
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No es contempla donades les característiques de la construcció, de zones afectades 
per risc d’impacte. 
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ESTATS DE CÀRREGA CONSIDERATS 

 
COBERTA 

  - Tipus de bigueta:  Semirresistents. 
  - Revoltons:   ceràmics. 
  - Cantell:     20+5 cm. 
  - Intereix:    70 cm 
 
  - Pes propi    3.00 KN/m2 
  - Càrregues permanents  3.20 KN/m2 
  - Sobrecàrrega us   1.00 KN/m2 
  - Sobrecàrrega de neu  0.50 KN/m2 
 
  - Càrrega TOTAL            7.70 KN/m2 

 
 

COEFICIENTS DE SEGURETAT 

Els coeficients de seguretat adoptats afecten tant a les característiques mecàniques dels 
materials, com a les accions que sol·liciten a l’estructura.  Ambdues tipologies es detallen a 
continuació. 

 
COEFICIENTS DE MINORACIÓ DE RESISTÈNCIES DELS MATERIALS. 

Els coeficients de minoració de resistència graven de forma distinta als elements en 
funció de diversos paràmetres, dels quals el més rellevant és el tipus de material que 
els constitueix. Per a cada cas es té: 

 
Formigó armat. 

Per a la determinació dels coeficients de minoració de resistència del formigó armat fa 
falta distingir el que s’aplica directament sobre el formigó, γc, i el que ho fa sobre l’acer 
d’armar i el de pretesar, γs. Donat que el nivell de control d’execució de l’obra és 
normal, els coeficients respectius són 1.50, 1.15 y 1.15, respectivament. 

 
Fàbrica de maó. 

S’ha considerat un coeficient de seguretat de γM = 3.0, per al qual s’ha tingut en compte 
una Categoria d’execució C, i una Categoria del control de fabricació de II. El coeficient 
s’ha establert en base a la taula 4.8 del DB SE-F. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

Situacions persistents i transitòries (1) 
 Categoria de l’execució 
 A B C 

Resistència de la fàbrica 
Categoria del control 
de fabricació (2) 

I 1,7 2,2 2,7 
II 2,0 2,5 3,0 

Resistència de “llaves y amarres”  2,5 2,5 2,5 
Ancoratge de l’acer d’armar.  1,7 2,2  
Acer (armadura activa i armadura passiva)  1,15 1,15  
 
(1) Per a les comprovacions en situació extraordinària, els coeficients de “llaves y amarres” són els mateixos de les fàbriques; els 
coeficients són 1,2 1,5 y 1,8 respectivament per a les categories A B y C. 
(2) Categories segons 8.1.1 del DB SE-F 
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COEFICIENTS DE MAJORACIÓ D’ACCIONS. 

Paral·lelament als anteriors, els de majoració d’accions depenen del material. Amb 
aquest criteri s’observen els coeficients que a continuació es detallen. 

 
Formigó armat. 
Segons tipifica la EHE-08 en el seu article 12, apartats 1 i 2, i en l’article 95, els 
coeficients de majoració considerats per a un nivell d’execució normal són els que es 
relacionen en la taula 1 per als Estats Límit Últim (ELU) i en la taula 2 per als Estats 
Límit de Servei (ELS). 

 
 
Tipus d’Acció 

Situació Persistent o transitòria Situació accidental 
Efecte Favorable Efecte 

Desfavorable 
Efecte Favorable Efecte 

Desfavorable 
Permanent γG=1,00 γG=1,35 γG=1,00 γG=1,00 

Pretesat γP=1,00 γP=1,00 γP=1,00 γP=1,00 

Permanent de valor no constant γG*=1,00 γG*=1,50 γG*=1,00 γG*=1,00 

Variable γQ=0,00 γQ=1,50 γQ=0,00 γQ=1,00 

Accidental - - γA=1,00 γA=1,00 

Taula 1: Coeficients de majoració de càrregues en elements de formigó armat i pretesat.  Estats Límits Últims 

 

Tipus d’Acció Efecte favorable Efecte desfavorable 

Permanent γG=1,00 γG=1,00 

Pretesat 
Armadura pretesa γP=0,95 γP=1,05 

Armadura posttesa γP=0,90 γP=1,10 

Permanent de valor no constant γG*=1,00 γG*=1,00 

Variable γQ=0.00 γQ=1.00 

Taula 2: Coeficients de majoració de càrregues en elements de formigó armat i pretesat.  Estats Límits de 
Servei. 
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HIPÒTESIS DE CÀLCUL 

 

Les hipòtesis de càlcul contemplades per a l’anàlisi de l’estructura que es presenta han estat 
diverses, en funció del material constituent d’un element o part de l’estructura, principalment.  
D’aquest mode es tenen els següents quadres d’hipòtesis considerades per a Estats Límit 
Últims (ELU) i Estats Límit de Servei (ELS). 

 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT I PRETESAT.   
 

Han estat considerades les que tipifica la EHE en l’article 13, segons el detall: 
 

PER A ESTATS LÍMIT ÚLTIMS 
 

Les situacions de projecte s’han abordat a partir dels següents criteris 
 

Situacions persistents o transitòries: 

Q+Q+PG+G ik,i0,iQ,

1>i

k,1Q,1kP

*
jk,j,G

1j

jk,jG,

1j

+* ψγγγγγ ∑∑∑
≥≥  

 

Situacions accidentals: 

Q+Q+A+P+G+G ik,i2,iQ,

1>i

k,11,1Q,1kAkP

*
jk,jG

1j

jk,jG,

1j

*
,

ψγψγγγγγ ∑∑∑
≥≥  

 

Situacions sísmiques: 

Q+A+P+G+G ik,i2,iQ,

1i

kE,AkP

*
jk,j,G

1j

jk,jG,

1j

* ψγγγγγ ∑∑∑
≥≥≥  

 
PER A ESTATS LÍMIT DE SERVEI 
 

Les diferents situacions de projecte en general s’han abordat amb els següents criteris 
Combinació poc probable 

∑∑∑
>≥≥

Ψ+++
1

,1,0,

1

1,1,,
*

,
*

i

ikiQ

j

kQkPjk
jGjk,jG,

1j

QQPG+G γγγγγ
 

 
Combinació freqüent 

∑∑∑
>≥≥

Ψ+Ψ++
1

,,2,

1

1,1,11,,
*

,
*

i

ikiiQ

j

kQkPjk
jGjk,jG,

1j

QQPG+G γγγγγ
 

 
Combinació quasi permanent  

∑∑∑
>≥≥

Ψ++
1

,,2,

1

,
*

,
*

i

ikiiQ

j

kPjk
jGjk,jG,

1j

QPG+G γγγγ
 

 

On: 
Gk,j Valor característic de les acciones permanents 
G*

k,j   Valor característic de les accions permanents de valor no constant 
Pk Valor característic de l’acció del pretesat 
Qk,1 Valor característic de l’acció variable determinant 
ψo,i Qk,i  Valor representatiu de combinació de les accions variables concomitants 
ψ1,1 Qk,1  ..................... Valor representatiu freqüent de l’acció variable determinant 
ψ2,i Qk,i  Valors representatius quasi permanents de les accions variables amb l’acció 

determinant o amb l’acció accidental 
Ak  Valor característic de l’acció accidental 
AE,k  Valor característic de l’acció sísmica 
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MÈTODES DE CÀLCUL. 
 

Per a la determinació dels esforços en els elements estructurals s’han utilitzat, 
genèricament, els postulats bàsics de l’elasticitat i la resistència de materials. 
D’altra banda, per a la comprovació de les seccions de formigó, s’han utilitzat les bases del 
càlcul en trencament, considerant que el material treballa en règim plàstic, contemplant, 
d’aquesta manera, les fissures per tracció i l’elastoplasticitat en compressió. Per a la 
comprovació de les seccions d’acer, en general s’utilitzen les bases del càlcul elàstic, encara 
que en algunes unions es contemplen puntualment les consideracions del càlcul 
elastoplàstic. 
 
PROGRAMES DE CÀLCUL UTILITZATS. 
Pel càlcul d’esforços i posterior dimensionat d’estructures de formigó s’ha utilitzat el 
programa WINEVA, en la versió 6. , el qual incorpora el conjunt de la normativa aplicable del 
recent Codi Tècnic de l’Edificació. 
 
CRITERIS DE DIMENSIONAT. 
En el dimensionat dels elements que composen l’estructura ha estat considerada la 
satisfacció dels estats límits últims, ELU i els estats límits de servei, ELS, que es detallen a 
continuació: 
 

ELU D’EQUILIBRI:  

els efectes de càlcul estabilitzants sobrepassen als desestabilitzants. 
 

ELU D’ESGOTAMENT  

enfront a les sol·licitacions: les forces internes capaces de desenvolupar-se en tota 
secció de l’estructura igualen o sobrepassen les forces de càlcul que les sol·liciten. 

 

ELU D’ INESTABILITAT:  

les forces internes capaces de desenvolupar-se en tota secció de l’estructura igualen o 
sobrepassen les forces de càlcul que les sol·liciten sumades a les derivades dels 
efectes de segon ordre o de inestabilitat.  

 

ELS DE FISSURACIÓ  

(tant sols en elements de formigó armat i pretesat): l’obertura característica de les 
fissures, wk, compleix amb els valors definits en l’article 49.2 de la EHE en funció de la 
classe d’exposició de l’element 

 

ELS DE DEFORMACIÓ:  

s’ ha realitzat en base a l’establert a l’apartat 4.3.3 del DB SE. Això és: 
 

En el cas de considerar la integritat dels elements constructius, considerant les 
deformacions que es produeixen després de la posada en obra de l’element (totes les 
càrregues excepte el pes propi de l’element estructural), limitant-les als valors exposats 
a la taula següent: 

 

Tipus de tancament Valor fletxa/llum 
Pisos amb envans fràgils o paviments rígids sense juntes 1/500 
Pisos amb envans ordinaris o paviments rígids amb juntes. 1/400 
Resta dels casos 1/300 

 

En el cas de tenir en compte el confort dels usuaris, considerant les deformacions 
produïdes per les accions de curta durada (accions variables), limitant-les a L/350 
(essent L la llum de l’element). 
En el cas de considerar l’apariència de l’obra, considerant les deformacions produïdes 
per qualsevol combinació d’accions quasi permanent, limitant-les a L/300. 
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ELS DE VIBRACIONS:  

Les estructures i els seus elements susceptibles de patir vibracions per efecte rítmic de 
les persones han estat dissenyats amb modes propis de vibració majors que els que es 
mostren a la taula següent. 

  

Estructura Freqüència mínima (Hz) 
Gimnasos, palaus d’esports, estadis 8,0 
Sales de festes i concerts sense seients 7,0 
Centres comercials i locals de pública concurrència sense seients 
fixes. 

5,0 

Sales d’espectacles amb seients fixes. 3,4 
Passeres. 4,5 

 

La resta d’elements estructurals han estat dissenyats amb un primer mode de vibració 
de valor pròxim als 3,00Hz. 
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NORMATIVA UTILITZADA 

 

NORMATIVA BÀSICA 
DB-SE, “Documento Básico SE Seguridad estructural” 
DB-SE-AE, “Documento Básico SE Seguridad estructural Acciones en la edificación” 
DB-SE-C, “Documento Básico SE Seguridad estructural Cimientos” 
DB-SE-A, “Documento Básico SE Seguridad estructural Acero” 
DB-SE-F, “Documento Básico SE Seguridad estructural Fábrica” 
DB-SE-M, “Documento Básico SE Seguridad estructural Madera” 
DB-SI, “Documento Básico Seguridad en caso de Incendio” 
EHE, “Instrucción de hormigón estructural”. 
N.C.S.R.-02, “Norma de construcción sismorresistente: Parte general y edificación”. 

 
NORMATIVA COMPLEMENTÀRIA 
La normativa complementària no és d’obligat compliment però serveix per a resoldre les indefinicions existents en 
la normativa bàsica. En cas de contradicció sempre preval la normativa bàsica, llevat que es justifiqui (tal i com 
s’especifica en la mateixa) el no compliment de la mateixa. 
EUROCÓDIGO 1, Bases de proyecto y acciones en estructuras. 
EUROCÓDIGO 1, Bases de proyecto y acciones en estructuras 

 Parte 2-1: Acciones en estructuras densidades, pesos propios y cargas exteriores 
EUROCÓDIGO 1, Bases de proyecto y acciones en estructuras. 

  Parte 1: Bases de proyecto 
EUROCÓDIGO 2, Proyecto de estructuras de hormigón. 
EUROCÓDIGO 2, Proyecto de estructuras de hormigón. 

Parte 1-4: Reglas generales hormigón de árido ligero de textura cerrada. 
EUROCÓDIGO 2, Proyecto de estructuras de hormigón. 

Parte 1-3: Reglas Generales 
Elementos y estructuras prefabricados de hormigón 

EUROCÓDIGO 2, Proyecto de estructuras de hormigón. 
Parte I–I: Reglas generales y reglas para edificación 

EUROCÓDIGO 2, Proyecto de estructuras de hormigón. 
Parte 1-5: Reglas generales estructuras con tendones de pretensado exteriores o  no adherentes. 

EUROCÓDIGO 3, Proyecto de estructuras de acero. 
Parte I-I: Reglas generales 
Reglas generales y reglas para edificación 
(suplementos de la UNE-ENV 1993-1-1) 

EUROCÓDIGO 3, Proyecto de estructuras de acero. 
Parte 1-1: Reglas generales y reglas para edificación. 

EUROCÓDIGO 4, Proyecto de estructuras mixtas de hormigón y acero. 
Parte 1-2: Reglas generales proyecto de estructuras sometidas al fuego. 

EUROCÓDIGO 4, Proyecto de estructuras mixtas de hormigón y acero. 
Parte 1-1: Reglas generales y reglas para edificación. 

EUROCÓDIGO 8, “Disposiciones para el proyecto de estructuras sismorresistentes. 
Parte 5: Cimentaciones, estructuras de contención de tierras y aspectos geotécnicos. 

EUROCÓDIGO 8, Disposiciones para el proyecto de estructuras sismorresistentes. 
Parte 1-1: Reglas generales acciones sísmicas y requisitos generales de las estructuras. 

EUROCÓDIGO 8, Disposiciones para el proyecto de estructuras sismorresistentes. 
Parte 1-2: Reglas generales 
Reglas generales para edificios 

NTE-ECG, “Cargas gravitatorias” 
NTE-ECR, “Cargas por retracción” 
NTE-ECS, “Cargas sísmicas” 
NTE-ECT, “Cargas térmicas” 
NTE-ECV, “Cargas de Viento” 
NTE-EAF, “Forjados” 
NTE-EAV, “Vigas” 
NTE-EHU, “Forjados unidireccionales” 
NTE-EHV, “Vigas” 
NTE-EHS, “Soportes” 
NTE-EHR, “Forjados reticulares” 
NTE-EFL, “Fábrica de ladrillo” 
NTE-EFB, “Fábrica de bloques” 
NTE-WXV, “Vigas” 
NTE-EXS, “Soportes” 
NTE-CEG,  “Estudios geotécnicos” 
NTE-CPI, “Pilotes in situ” 
Recomendaciones para el proyecto, construcción y control de anclajes al terreno. H.P.8-96. Asociación Científico-técnica del 
Hormigón estructural (CICCP). 
Manual para el cálculo de Tablestacas. Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 
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DECLARACIÓ DE COMPLIMENT DELS DOCUMENTS BÀSICS 
En el disseny i anàlisi dels elements estructurals descrits en el present document s’ha atès a totes les 
exigències i requeriments estipulats en el Codi Tècnic  de l’Edificació (CTE), i en particular als 
Documents Bàsics que es citen a continuació: 
 
DB-SE, “Documento Básico SE Seguridad estructural” 
DB-SE-AE,  “Documento Básico SE Seguridad estructural Acciones en la edificación” 
DB-SE-C,  “Documento Básico SE Seguridad estructural Cimientos” 
DB-SE-A,  “Documento Básico SE Seguridad estructural Acero” 
DB-SE-F,  “Documento Básico SE Seguridad estructural Fábrica” 
DB-SE-SI,  “Documento Básico SE Seguridad en caso de Incendio” 

 
PROCÉS CONSTRUCTIU 
L’obra s’iniciarà amb l’explanació general del solar fins el nivell de recolzament de l’ edifici. 
A continuació s’ executarà l’ excavació de les sabates disposant una capa de formigó de neteja per la 
protecció del terreny de recolzament. 
Posteriorment, una vegada disposat l’ armat de les sabates i les esperes de l’ estructura vertical es 
formigonaran els fonaments. 
La següent tasca consistirà en la formació dels murets sanitaris resistent de formigó armat, la 
formació de la base i aïllament de la solera, i la pròpia formació de la solera i paviment de formigó 
armat. 
Sobre aquesta solera i paviment es realitzarà la construcció dels murs resistents d’obra ceràmica, 
amb l’armat indicat en els plànols, i fins arribar a la cota inferior del forjat de coberta. 
Després  es disposarà l’ encofrat que permetrà el suport dels forjats unidireccionals i les lloses durant 
la seva execució. Una vegada endurit el formigó (després de 28 dies del seu abocament) es podrà 
retirar l’ encofrat. 
 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT. 

 

> FORMIGONAT.   
El formigó a col·locar, no tindrà disgregacions, ni buits en la seva massa.   
La secció dels diferents elements estructurals no quedarà disminuïda en cap punt, per la 
introducció de l’encofrat ni d’altres elements.  
Desprès del formigonat, les armadures hauran de mantenir la posició prevista en el 
projecte.  La temperatura del formigonat, ha d'estar entre els 5ºC, i els 40ºC, i quedarà 
col·locat a l'obra abans del seu adormiment.  
L'abocada es realitzarà sense que es produeixin disgregacions. La compactació es 
realitzarà per vibratge.  
L'alçària màxima de la tongada, depèn del vibrador a utilitzar. Es vibrarà fins aconseguir 
una massa compactada, i sense que es produeixin segregacions.  
Durant l'adormiment del formigó, i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, 
s'han de mantenir humides les superfícies del formigó. (15 dies en temps calorós o sec i 
7 dies en temps humit).   
El termini total del formigonat, serà inferior al 70% del inici del temps del seu 
adormiment. No es podran formigonar els diferents elements estructurals, sense el 
repàs i posterior autorització escrita en el llibre d'ordres, de la direcció facultativa. 

 
> ARMADURES  

Les armadures col·locades hauran d'estar netes d'òxids no adherents, greixos i altres 
substàncies perjudicials.  
Les barres principals i les de trobada, hauran de formar un conjunt sòlid entre elles i 
l’encofrat, de manera que mantinguin la seva posició durant l'abocada i piconatge del 
formigó.   
El conjunt haurà de portar els separadors corresponents, al efecte de garantir els 
recobriments mínims indicats en els plànols. Alhora es col·locaran els ganxos 
necessaris, que permetin els desplaçaments i les elevacions sense que es produeixin 
deformacions. 

 
> ENCOFRATS 

Els elements que formen l’encofrat, metàl·lics o de fusta, hauran de ser suficientment 
rígids i resistents, per a suportar sense deformacions superiors a les admissibles, les 
accions estàtiques i dinàmiques que comporta el seu formigonat. Alhora serà 
suficientment estanc, per impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els seus junts.  
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L’encofrat portarà marcada l'alçària per el seu formigonat. L'interior de l’encofrat haurà 
de ser net, i es pintarà amb líquid desencofrant, abans del seu muntatge. Es muntarà de 
manera que permeti un desencofrat fàcil.   
Abans del formigonat, es comprovarà la situació relativa de les armadures, el nivell, 
l'aplomament i la solidesa del conjunt.  
Els encofrats es realitzaran amb el material adequat, i amb els apuntalaments 
corresponents. 

 
> OBLIGACIONS 

No es podran formigonar els diferents elements estructurals, sense el repàs i posterior 
autorització escrita en el llibre d'ordres, de la direcció facultativa. Es respectaran les 
proteccions de les armadures, indicades en els plànols del projecte, i es realitzaran els 
assajos indicats en el projecte del control de qualitat, redactat per l'arquitecte tècnic o 
aparellador, d'acord amb les instruccions i directrius regulats en el propi projecte 
d'execució. Qualsevol canvi o proposta, haurà d'anar acompanyada de la seva 
justificació, tant gràfica com escrita, i només podrà realitzar-se prèvia l'autorització 
expressa de la direcció facultativa de les obres, previ estudi i aprovació de la solució 
presentada. 
 

 

ESTRUCTURES D'ACER.  
Els perfils laminats tipus IPN, IPE, HEB, EHA, HEM, UPN, aniran pintats amb una capa 
de protecció antioxidant excepte les zones que s'han de soldar.  
Un cop acabada la posada en obra, se li donarà una segona o tercera capa de 
protecció de pintura antioxidant. 

 

> PILARS, ELEMENTS D'ANCORATGE, JÀSSERES I BIGUETES.  
Els diferents elements, han de portar les marques d'identificació suficients per tal de 
definir la seva situació a l'obra.  
Els pilars d'arrencada es soldaran a la placa d'ancoratge col·locada prèviament en els 
fonaments.  
L'espai entre la placa i els fonaments es reblarà amb morter de pòrtland d'especificació 
1:2, de consistència fluida i granulometria no superior a una cinquena part del gruix del 
junt.  
La unió entre els pilars s'ha de fer per mitjà de platines de connexió col·locades 
perpendicularment respecte al eix del pilar i ha de complir amb les toleràncies d'aplomat 
fixades.   
La unió entre els pilars i les platines de connexió s'ha de fer mitjançant soldadura 
continua de penetració completa.  
Els elements d'ancoratge portaran incorporada a la seva cara inferior, per mitjà de 
soldadura, les barres d'ancoratge del diàmetre i la llargària especificats en el projecte.  
Les barres d'ancoratge han d'estar doblegades en els seus extrems amb els radis de gir 
previstos en la normativa vigent.  
La placa d'ancoratge ha de tenir, com a mínim, un forat de control per a verificar 
l'assentament correcte sobre el formigó dels fonaments.   
Estarà neta de greix, òxid i pintura, i un cop col·locada, alineada i aplomada, haurà de 
quedar completament encastada en el formigó.  
Les unions entre jàsseres s'han de fer per soldadura continua de penetració completa i 
es situaran entre 1/4 i 1/8 de la llum amb una inclinació de 60º.  
La soldadura a l'obra ha de ser elèctrica, manual, per arc descobert, amb elèctrode 
fusible de qualitat estructural bàsica.  
Els elèctrode han d'estar secs. Abans de soldar s'han de netejat les superfícies per unir, 
de greix, òxids i pintura, i cal tenir cura que quedin ben seques.  Els cordons de 
soldadura successius no han de produir osques.   
Desprès de fer un cordó de soldadura i abans del següent, cal netejar l'escòria existent 
amb picola i raspall.  
La soldadura no ha de tenir cap defecte que es repeteixi en una llargària superior a 
10mm, ja sigui osca, fissura, inclusió d’escòria o porus.  
Les diferents seccions no quedaran disminuïdes pels sistemes de muntatge que 
s'utilitzin. 

 

ESTRUCTURES OBRA DE FÀBRICA CERÀMICA. 
 

> PILARS i PARETS 
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Es treballarà a una temperatura ambient entre els 5ºC i els 40ºC, i sense pluges.  
Amb vent superior a 50KM/H es suspendran els treballs i s’asseguraran les parets ja 
construïdes. 
L'obra s'aixecarà, si és possible per filades senceres.  
Els maons a col·locar, han de tenir la humitat necessària per tal de no absorbir l'aigua 
del morter. Les peces s'han de col·locar enllardades i s'han d'assentar sobre el morter. 
La paret serà estable, plana i aplomada.  
Es construiran cèrcols en tot el perímetre de les parets a l’alçada i en la unió dels forjats 
horitzontals. 
La paret ha de ser estable, plana i aplomada. Els maons es col·locaran a trencants i les 
filades seran horitzontals.  La paret quedarà travada en els acords amb d'altres parets.   
Sempre que la modulació ho permeti, aquesta trava es realitzarà per filades alternatives.  
Les obertures portaran una llinda resistent.  
Només s’acceptaran regates verticals o de pendent superior al 70%, sempre que la seva 
profunditat no excedeixi el 1/6 del gruix del mur (2.5CM en mur de 15CM), i aquestes es 
realitzaran amb màquina. 

 

> LLINDES 
En els sistemes prefabricats s’han de seguir les instruccions del fabricant. 
Les parts de l’element que hagin d’entrar en contacte amb l’obra han de tenir la humitat 
necessària per tal de no absorbir l’aigua del morter. 
Les peces s’han de col·locar sense que rebin cops. 
La llinda col·locada ha de quedar en la posició prevista, plana i anivellada. 
Els extrems de la llinda s’han d’encastar als brancals i han de quedar recolzades sobre 
morter amb una longitud no inferior als 15CM. 
Les llindes es reforçaran amb elements metàl·lics ancorats al forjat superior. 
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MANTENIMENT DE L’ESTRUCTURA 

 

ESTRUCTURES DE FORMIGÓ. 
Les parts de l’estructura constituïdes per formigó armat s’hauran de sotmetre també a un 
programa de manteniment, de manera molt semblant al definit per a l’estructura metàl·lica, ja 
que el major número de patologies del formigó armat són conseqüència o es manifesten a 
l’iniciar el procés de corrosió de les seves armadures. Bàsicament, doncs, el manteniment 
haurà d’afrontar la prevenció de la l’oxidació i la corrosió d’aquests  elements. 
Per preservar la seva durabilitat, l’estructura s’haurà de sotmetre a un programa de 
manteniment concret en base als següents preceptes: 
a) L’estructura de formigó és interior. (Classe d’exposició I segons taula 8.2.2 del capítol II 

de la Instrucció EHE-08)Serà necessària una revisió dels elements als dos anys d’haver 
estar construïts y després establir una revisió dels mateixos cada 10 anys amb objecte 
de detectar possibles fissures, carbonatacions o anomalies dels paraments. 

Si aquestes fissures resulten visibles a l’observador, serà convenient injectar-les i protegir-
les amb algun tipus de resina epoxi, per evitar l’oxidació de les armadures. Així mateix, si 
s’observen zones amb profunditats de carbonatació anòmales, hauran de protegir-se 
mitjançant pintures protectores anti-carbonatació. 
b) L’estructura de formigó és exterior o queda immersa en un ambient humit. (Classe 

d’exposició IIa i IIb segons taula 8.2.2 i classe especifica d’exposició tipus H segons taula 
8.2.3a del capítol II de la Instrucció EHE-08.) En aquest cas serà precisa una revisió dels 
elements a l’any d’haver estat construïda i després establir una revisió dels mateixos 
cada dos anys amb objecte de detectar possibles fisuracions, carbonatacions o 
anomalies dels paraments. 

 
Si aquestes fisuracions resulten visibles a l’observador, serà convenient injectar-les y 
protegir-les amb algun tipus de resina epoxi, para evitar l’oxidació de les armadures. Així 
mateix, si s’observen zones amb profunditats de carbonatació anòmales, hauran de protegir-
se mitjançant pintures protectores anti-carbonatació. 
 
c) L’estructura de formigó queda exposada a un ambient d’agressivitat elevada. (Classe 

d’exposició IIIa, IIIb, IIIc i IV segons taula 8.2.2 i la resta de les classes específiques 
d’exposició segons taula 8.2.3a del capítol II de la Instrucció EHE-08). Serà precisa una 
imprimació amb resina epoxi de tots els paraments dels seus elements després d’haver 
completat l’adormiment i procedir a una revisió al pas de sis mesos d’haver estat 
construït. Posteriorment es sotmetrà a l’estructura a un programa de revisions bianual 
amb objecte de detectar possibles fisuracions, carbonatacions o anomalies dels 
paraments. 

 
Si aquestes fissures resulten visibles a l’observador, serà convenient injectar-les i protegir-
les amb algun tipus de resina epoxi, per evitar l’oxidació de les armadures. Així mateix, si es 
s’observen zones amb profunditats de carbonatació anòmales, hauran de protegir-se 
mitjançant pintures protectores anti-carbonatació. 
Serà, a més, preceptiva una nova imprimació de pintura anticarbonatació cada cinc anys, 
llevat justificació expressa del fabricant de la pintura en relació a altre calendari, que no 
excedirà dels 10 anys. 
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� SISTEMA ENVOLVENT.  
Per a cada subsistema s’especifica la seva composició així com les seves característiques. 

 

CONSIDERACIONS GENERALS.  
L’àmbit dels sistemes, la seva descripció, així com els requisits que cal complimentar han 
quedat especificats a la memòria descriptiva d’aquest projecte. 
Es garanteixen les diferents exigències bàsiques mitjançant el compliment dels Documents 
Bàsics del CTE.  
En el cas del DB HR, per al disseny i dimensionat dels elements constructius s’ha optat per 
l’opció general del DB.  
El càlcul dels valors d’aïllament acústic s’ha realitzat amb l’eina de càlcul proporcionada pel 
MINISTERIO DE VIVIENDA. S’han fet simulacions d’aïllament de les diferents situacions 
que es donen a l’edifici i a la  fitxa justificativa es recullen els casos mes desfavorables. 
A continuació es relacionen els subsistemes que formen part del sistema envolvent exterior 
agrupats segons la següent classificació: 
 
• SOLERES 

• MURS 

• TANCAMENTS  

• TANCAMENTS PRACTICABLES 

• COBERTA 

• IMPERMEABILITZACIONS 

• AÏLLAMENTS 

• PAVIMENTS EXTERIORS 

Per a cada subsistema s’especifica la seva composició així com les seves característiques i 
prestacions segons els DOCUMENTS BÀSICS del CTE que li siguin d’aplicació.  
Les prestacions segons els Documents Bàsics del CTE es justifiquen en les fitxes 
corresponents.  
Sovint, l’aplicació inicial d’alguns DB en els subsistemes constructius (fonamentalment l’HR i 
en un segon estadi l’HE1) fa que aquestos superin amb escreix altres requeriments (SI). Les 
solucions que no tenen alguna exigència no tenen reflectida la seva prestació. 
En general, s’ha intentat unificar en lo possible els gruixos dels aïllaments per tal d’evitar 
confusions en l’obra.  
Com a annex a la Memòria s’adjunten les fitxes justificatives del DB HR ”Protecció enfront 
del soroll” i DB HE-1 “Limitació de la demanda energètica” 
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SOLERES.  
La solera exterior de la planta baixa serà de formigó HA-25/P/20/I de 15CM de gruix, acabat 
remolinat.  
L’armadura d’aquesta solera s’executarà amb malles electrosoldades. 
Els paviments exteriors i zona de porxos i accessos seran de formigó HA-25/P/20/I de 15CM 
de gruix sobre una capa de 15CM de graves acabat remolinat amb pols de quars de color 
vermell.  
Es col·locarà una làmina de PVC, entre el paviment de formigó i la base de grava. 
Es formarà un junt perimetral de 5 a 8mm d’amplada i 2cm de fondària, així com juntes en 
els panys d’un màxim de 5m. 
El paviment exterior de vianants en l’interior de la parcel·la es construirà de la mateixa 
manera, acabat remolinat amb escombra fina. 
Planta Soterrani. Magatzem. Solera de formigó armat.  

 

Composició Gruix (cm) 

Emmacat de graves 15,00 

Làmina de polietilè - 
Solera de formigó amb retracció moderada, armada amb # 20x20x5mm. Junts al tall 
d’acord als plànols 15,00 
Pintura de poliuretà bicomponent (colmatadora de porus) amb classe de lliscament 3 
(UNE-ENV 12633:2003) - 

 

DB HS 1:  solera sense intervenció amb mur flexoresistent: C2+C3+D1/  
grau d’impermeabilitat ≤ 1 

DB SU:  classe de lliscament 3 
DB SI:    reacció al foc: BFL-S1 

 

 
MURS  
Els murets sanitaris de la fonamentació queden definits en els plànols de l’estructura de 
l’edifici, i es realitzaran d’acord amb les prescripcions corresponents. 
Els murs de contenció de terres es protegiran amb un revestiment impermeable, i es 
col·locarà un sistema de drenatge composat per un tub perforat de PVC situat sobre rigola 
de morter de ciment i envoltat de gravetes, d’acord amb els plànols del projecte. 
 
Els  murs flexoresistents de formigó armat, disposaran d’un gruix total 25 CM, i 
s’impermeabilitzaran els paraments amb emulsió bituminosa per a impermeabilització tipus 
EB amb una dotació de <= 2 KG/m2 aplicada en dues capes. Alhora es col·locarà una 
làmina drenant nodular de polietilè d’alta densitat, amb un geotèxtil de polipropilè adherit en 
una de les seves cares, amb nòduls de 7 MM d’alçària aproximada i una resistència a la 
compressió aproximada de 230 KN/m2, fixada mecànicament sobre parament vertical 
 
Els coronaments del murs es realitzaran es realitzaran amb peces de pedra artificial de 
formigó de 50 cm d'amplada, de les llargàries indicades en els plànols del projecte i 12,5 cm 
de gruix, (prefabricada) sortida de motlle, amb dos cantells en escaire, goteró, superfície a 
doble pendent, inclòs part proporcional de peces en cantonada, atenent al disseny expressat 
en els plànols del projecte.  
Les peces estaran en perfecte estat, sense fissures ni escantonaments, i la seva textura i 
color seran uniformes.   
Hauran de quedar ben adherides al seu suport, i aquest restarà humit i net, previ a la 
col·locació de la pedra. Les peces es rejuntaran amb posterioritat, amb beurada de ciment, 
color d'acord amb la peça escollida. 
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TANCAMENTS.  
Els tancaments de l'edifici, es construiran amb una paret de maó d'obra de fàbrica ceràmica 
massissa per revestir, una capa d'aïllament tèrmic, col·locada en la cambra d'aire, i un full 
doblat interior construït amb un envà de 7 cm.  
Aquests tancaments es revestiran amb morter mixt de ciment i calç, amb sorra fina de sílice, 
acabat raspat, i pintat amb pintures de resines de pliolite, tipus i color a escollir. 
 

> PARETS I ENVANS D'OBRA DE FABRICA CERÀMICA 
� Paret estructural per a revestir de 14 O 29 CM de gruix, de maó calat hidròfug, HD, R-

20, de 290X140X75 mm, per a revestir, CATEGORIA I, segons norma UNE-EN 771-
1, col·locat amb morter de ciment CEM II, de dosificació 1:4 (10 N/mm2), amb additiu 
inclusor aire/plastificant, i amb una resistència a compressió de la paret de 7 N/mm2. 

� Envà recolzat de tancament de 5 CM de gruix, de supermaó de 50X25X5 CM, per a 
revestir, col·locat amb morter ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 L 

 
Façana d’obra de fàbrica revestida o vista amb cambra d’aire sense ventilar.  
Gruix total 37,50 cm 

 

Composició Gruix (cm) 
Arrebossat a bona vista de morter monocapa de resistència mitja a la filtració (tipus 
OC CS III W1  segons UNE 998-1), remolinat 2,00 

Fàbrica de maó foradat peça de (30x15x10cm), morter de ciment 1:4  junta d’1cm 13,50 

Cambra d’aire ventilada 5,50 

MW Pannell de llana mineral (0,036 W/mK) col·locada amb separadors 12,00 
Envà de maó foradat de gran format amb doble cambra (peça: 30x15x10m) col·locat 
amb morter mixt 1:2:10 7,00 
Enguixat a bona vista amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF, pintat amb pintura 
plàstica amb acabat llis o (en el cas de zones sanitàries) arrebossat a bona vista 
remolinat de morter de ciment M-8 i enrajolat amb rajola de gres col·locada amb 
morter adhesiu. 1,50-2,50 

 

DB HE 1:  Façana tipus/ U = 0,4795 W/m2K 
DB HR:  RA = 50dBA i m = 250kg/m3 

DB HS 1:  R1+B1+C1/ grau d’impermeabilitat ≥ 3 
DB SI: resistència al foc > EI 60  

 

Aquestes parets hauran de ser estables, planes i aplomades. Els maons s'hauran de 
col·locar a trencants i en filades horitzontals. Aquests junts, caldrà que estiguin plans i 
matats superficialment. Les parets estaran travades en els acords amb altres parets. 
Sempre que la modulació ho permeti, aquesta travada es realitzarà en filades 
alternatives. 
L'espai entre la última filada i el sostre o element estructural superior, es reomplirà 
amb morter al cap de 24 hores. Les obertures portaran la llinda corresponent. 
Les mides màximes del gruix dels junts i de la distancia de la ultima filada al sostre 
superior, seran d'1,2 cm i 2 cm, respectivament. L'obra s'aixecarà per filades 
senceres, i els maons per col·locar hauran de tenir la humitat necessària, per tal de 
que no absorbeixin l'aigua del morter. Les peces es col·locaran enllardades i 
s'assentaran sobre el morter. Es construiran cèrcols en tot el perímetre de les parets 
a l’alçada i en la unió dels forjats horitzontals. La paret ha de ser estable, plana i 
aplomada. Els maons es col·locaran a trencants i les filades seran horitzontals. La 
paret quedarà travada en els acords amb d'altres parets.  Aquesta trava es realitzarà 
per filades alternatives.  

 

> APLACATS D'OBRA DE FABRICA CERÀMICA 
Els cantells de forjat i cares de pilars s’aplacaran amb envà o plaqueta ceràmica, prèvia 
col·locació de l’aïllament tèrmic corresponent. 
 

 

> CORONAMENTS I ESCOPIDORS  
Els coronaments de les parets es realitzaran es realitzaran amb peces de pedra artificial 
de formigó de 50 cm d'amplada, 75/80 cm de llargària i 12,5 cm de gruix, (prefabricada) 
sortida de motlle, amb dos cantells en escaire, goteró, superfície a doble 
pendent, inclòs part proporcional de peces en cantonada, atenent al disseny expressat 
en els plànols del projecte.  
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Els escopidors empits (escopidors) de les obertures exteriors de façana, es realitzaran 
es realitzaran amb peces de pedra artificial de formigó de 30cm d'amplada i 5 cm de 
gruix , de les llargàries indicades en els plànols del projecte, (prefabricada) sortida de 
motlle, amb un cantells en escaire, goteró, superfície a un sol pendent, i portaran el 
trenca aigües incorporat.  
Tant en els coronaments de les parets com en els escopidors, es col·locarà sota les 
peces una làmina asfàltica als efectes de garantir la seva impermeabilització.  
Les peces estaran en perfecte estat, sense fissures ni escantonaments, i la seva textura 
i color seran uniformes.  
Hauran de quedar ben adherides al seu suport, i aquest restarà humit i net, previ a la 
col·locació de la pedra. Les peces es rejuntaran amb posterioritat, amb beurada de 
ciment, color d'acord amb la peça escollida. 

 

> LLINDES 
Es col·locaran llindes de fàbrica ceràmica en les obertures dels tancaments, als efectes 
de garantir-ne la seva estabilitat. 
En els sistemes prefabricats s’han de seguir les instruccions del fabricant. 
Les parts de l’element que hagin d’entrar en contacte amb l’obra han de tenir la humitat 
necessària per tal de no absorbir l’aigua del morter. 
Les peces s’han de col·locar sense que rebin cops. 
La llinda col·locada ha de quedar en la posició prevista, plana i anivellada. 
Els extrems de la llinda s’han d’encastar als brancals i han de quedar recolzades sobre 
morter amb una longitud no inferior als 15 cm. 

 

> CELS RASOS DE PLAQUES DE FIBRES VEGETALS 
Es construirà en les zones iindicades en els plànols de porxo un fals sostre o cel ras de 
fibres vegetals, tipus heracklit. 
Les plaques es penjaran del forjat, mitjançant estructura especial d’acer galvanitzat. Es 
formarà un junt perimetral. 
Cel ras de plaques de fibres vegetals, amb acabat de la cara vista de fibra vegetal fina, 
de 60x120 cm i 35 mm de gruix, amb cantell ranurat (C) UNE-EN 13964, amb classe 
d'absorció acústica C segons UNE-EN-ISO 11654, muntat amb perfileria oculta d'acer 
galvanitzat, sistema fix, format per perfils principals amb forma de T invertida 35 mm de 
base, col·locat cada 0,6 m, fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m 
amb perfils secundaris intermitjos col·locats , per a una alçària de cel ras de 4 m com a 
màxim. 
Es preveuran els registres específics, prefabricats, als efectes de possibilitar el 
manteniment de les instal·lacions. 
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TANCAMENTS PRACTICABLES.  
 

> FUSTERIA EXTERIOR 
La fusteria exterior, finestres i balconeres, es construirà amb alumini lacat, amb perfils 
tipus sèrie COR-60, (BATENTS I OSCILO BATENTS), COR-4200 (CORREDERES) de 
CORTIZO, classificació mínima 4 de permeabilitat a l’aire segons UNE-EN 1026:2000, 
classificació mínima 9A d’estanquitat a l’aigua segons UNE-EN 1027:2000 i classificació 
mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12211:2000, color ral a escollir, amb 
o sense persiana, col·locada sobre bastiment de base de tub d’acer galvanitzat,  amb 
vidre aïllant col·locat amb perfils conformats de neoprè, segellat de junt entre materials 
d’obra amb massilla de silicona neutra mono component, aplicada amb pistola manual. 
Tots els elements que composen aquesta partida, s'adaptaran a les mesures indicades 
en els plànols i en l'estat d’amidaments del projecte.  
A continuació es relaciona les tipologies dels diferents tancaments:  
 
 

BALCONERA/FINESTRA OSCILOBATENT (SENSE PERSIANA) 
Tancament exterior, format per finestra d'alumini lacat, color a escollir, amb 
trencament de pont tèrmic, amb una fulla oscilobatent, elaborada amb perfils tipus  
sèrie COR-60 de CORTIZO o similar, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire 
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-
EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, 
sense persiana, col·locada sobre bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, amb 
vidre aïllant col·locat amb perfils conformats de neoprè, segellat de junt entre 
materials d'obra de 2 mm d'amplària i 1 mm de fondària, amb massilla de silicona 
neutra mono component, aplicada amb pistola manual. 

 
 

FINESTRA CORREDISSA  
Tancament exterior, format per finestra d'alumini lacat color a escollir amb 
trencament de pont tèrmic, amb dues fulles corredisses, elaborada amb perfils de la 
sèrie COR_4200 de CORTIZO, o similar, classificació mínima 3 de permeabilitat a 
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 6A d'estanquitat a l'aigua segons 
UNE-EN 12208 i classificació mínima C2 de resistència al vent segons UNE-EN 
12210, col·locada sobre bastiment de base de tub d'acer galvanitzat amb accessoris 
per a persiana, amb vidre aïllant col·locat amb perfils conformats de neoprè, segellat 
de junt entre materials d'obra amb massilla de silicona neutra mono component, 
aplicada amb pistola manual. 
 

BALCONERA CORREDISSA  
Tancament exterior, format per balconera d'alumini lacat color a escollir amb 
trencament de pont tèrmic, amb dues fulles corredisses elevables, elaborada amb 
perfils de la sèrie COR_4500 de CORTIZO o similar, classificació mínima 3 de 
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 6A d'estanquitat a 
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C2 de resistència al vent 
segons UNE-EN 12210, col·locada sobre bastiment de base de tub d'acer 
galvanitzat, amb accessoris per a persiana, amb vidre aïllant col·locat amb perfils 
conformats de neoprè, segellat de junt entre materials d'obra de amb massilla de 
silicona neutra mono component, aplicada amb pistola manual. 
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> ENVIDRAMENTS 
Vidre aïllant d’una lluna incolora de 6+12+4 mm de gruix, de baixa emissivitat, en 
finestres, i un doble vidre laminar de seguretat de baixa emissivitat color filtrant amb butil 
transparent, de 3+3 I 5+5 mm de gruix, (segons dimensions), en les balconeres i cambra 
d’aire de 12 o 15 mm, (segons dimensions). 
Els vidres disposaran d’un factor solar elevat.  

 

> TANCAMENTS REIXATS EXTERIORS. 
Els tancaments exteriors de l’edifici, amb disseny segons plànols, es construiran amb 
estructura metàl·lica de perfils i tubs d’acer normalitzat. 
Les zones destinades a l’accés de persones i vehicles i a la ubicació de les instal·lacions 
es revestiran amb xapa d’acer formant un conjunt homogeni. 

 

 
COBERTA  
Les cobertes de les edificacions a construir seran planes i no transitables.  
Els tancaments de la coberta, es remataran amb un coronament de peces especials 
prefabricades de formigó als efectes. 
Aquestes peces portaran incorporades, en el seu cantell, el ràfec i goteró corresponents, 
definits en els plànols del projecte. La coberta es desguassarà a partir dels baixants 
corresponents, els quals aniran equipats amb les proteccions per la graveta corresponents. 

 
 

> COBERTA NO TRANSITABLE. 
Coberta invertida, amb pendents amb FORMIGÓ CEL·LULAR sense granulat, de 
densitat 300 kg/m3, de 10 cm de gruix mitjà, amb la superfície aplanada, CAPA DE 
PROTECCIÓ de morter de ciment 1:6 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l de 
gruix 2 cm acabat remolinat, membrana de dues làmines designació PA-8, de densitat 
superficial 8 kg/m2 formada per LÀMINA ASFÀLTICA de betum elastòmer (tipus LBM), 
LBM-40-FP 160, d'1m d’ample i pes mitja de 4.0 kg/m2, no protegida, amb una 
armadura de poliester (feltre no teixit de 160 g/m2), sobre LÀMINA ASFÀLTICA de 
betum elastòmer (tipus LBM),LBM-40.FV, d'1m d’ample i pes mitja de 4.0 kg/m2, no 
protegida, amb armadura feltre de fibra de vidre de 100 g/m2, adherides en calent, 
prèvia imprimació amb emulsió asfàltica de base aquosa, LÀMINA SEPARADORA de 
geotèxtil no teixit de poliester 150 g/m2, lligat mecànicament per mitjà d’agullonament, 
no adherida, AÏLLAMENT TÈRMIC de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 
13164, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 1,75 i 1,95 
m2K/W, de gruix 70 mm amb la superfície llisa i cantell mitjamossa, sense adherir, 
LÀMINA SEPARADORA de geotèxtil no teixit de poliester 200 g/m2, lligat 
mecànicament per mitjà d’agullonament, col·locada no adherida, i acabat de terrat amb 
capa de protecció de palet de riera de 16 a 32 mm de diàmetre de 5 cm de gruix. 

 
 

> REMAT CORONAMENT COBERTES 
Els coronaments de les parets que conformen la coberta, es realitzaran amb peces de 
pedra artificial de formigó de 50 cm d'amplada, 75/80 cm de llargària i 12,5 cm de gruix, 
(prefabricada) sortida de motlle, amb dos cantells en escaire, goteró, superfície a doble 
pendent, inclòs part proporcional de peces en cantonada, atenent al disseny expressat 
en els plànols del projecte. Es col·locarà sota les peces una làmina asfàltica als efectes 
de garantir la seva impermeabilització. 
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IMPERMEABILITZACIONS i AÏLLAMENTS  
 

> IMPERMEABILITZACIONS. 
La tipologia de les diferents sistemes d’impermeabilitzacions estarà composada per els 
següents elements: 
▪ Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 250 µm i 240 g/m2, col·locada 

no adherida. 
▪ Impermeabilització de parament amb cautxú líquid sintètic, amb una dotació 2,5 

Kg/m2 prèvia imprimació. 
▪ Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a impermeabilització 

tipus EB amb una dotació de <= 2 Kg/m2 aplicada en dues capes. 
 

> AÏLLAMENTS TÈRMICS. 
La tipologia de les diferents aïllaments estarà composada per els següents elements: 
▪ Aïllament amb placa rígida de llana de roca UNE-EN 13162, de densitat 116 a 125 

kg/m3 de 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/mK, resistència 
tèrmica >= 1,622 m2.K/W ref. 520S120606 de la serie Edificació Tècnica de 
ROCKWOOL, col·locada amb morter adhesiu, sistema FixRock. 

▪ Aïllament tèrmic amb doble planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164, 
resistència a compressió >= 300 KPa, resistència tèrmica entre 1,75 I 1,95 m2K/W, 
de gruix 12 cm amb la superfície llisa i cantell mitjamossa en cobertes. 

▪ Aïllament amb làmina d'alumini i cel·les d'aire per a aïllaments, de 4 mm de gruix 
formada per un nucli de làmina de bombolles d'aire i polietilè i làmina d'alumini en 
dues cares, col·locat amb adhesiu de formulació específica, en pilars i cantell forjats. 

▪ Aïllament tèrmic d’un gruix de 12cm amb placa rígida de llana de roca UNE-EN 
13162, de densitat 46 A 55 Kg/m3 de 50 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica 
<= 0,035 W/mK, resistència tèrmica >= 1,429 m2K/W i revestiment de paper kraft, 
col·locada amb morter adhesiu.  
El  material col·locat, es protegirà d'impactes, pressions o d'altres accions que el 
puguin alterar, i d'una exposició solar molt allargada. 

 

> LÀMINES SEPARADORES. 
La tipologia de les làmines separadores estarà composada per els següents elements: 
▪ Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 110 a 130 

g/m2, col·locat sense adherir, en subbases de grava. 
 

> AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC. 
La tipologia de les diferents aïllaments estarà composada per els següents elements: 
▪ Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura 

intumescent i tantes capes de pintura intumescent necessàries per certificar una 
R/EI 30, en perfils d’acer normalitzat. 
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PAVIMENTS EXTERIORS 

  
> PAVIMENTS DE FORMIGÓ 

Els paviments exteriors corresponents als accessos de vehicles així com a l’interior de la 
zona d’aparcament de l’edifici serà de formigó sense additius HA-30/P/10/I+F de 
consistència tova, grandària màxima del granulat, 10 MM, escampat amb transport 
interior mecànic, estesa, vibrat i remolinat mecànic de 15 CM de gruix, armada amb 
malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a 
taller ME 15 X 15 D: 8 - 8 B 500 T 6 X 2.2 UNE 36 092:1996, col·locada prèvia subbase 
de grava de 15 cm de gruix i grandària màxima de 50 A 70 mm, amb estesa i piconatge 
del material, formació de junt de paviment de formigó de 6 A 8mm d’amplària i de 2 cm 
de fondària, amb mitjans mecànics. 

 

> PAVIMENTS DE GRES CERÀMIC 
Els paviments interiors corresponents a les zones sanitàries i els paviments exteriors 
corresponents a la zona de porxo, accessos i piscina es realitzaran amb rajoles 
ceràmiques de gres de porcellana, acabat polit, de format gran, capacitat d'absorció 
d'aigua E<0,5%, grup BIa, segons UNE-EN 14411, resistència al lliscament Rd>45 
segons UNE-ENV 12633, lliscabilitat classe 3 segons CTE; rebudes amb adhesiu de 
ciment millorat, C2 TE, amb lliscament reduït i temps obert ampliat, color a escollir amb 
doble encolat, i rejuntades amb morter de juntes de ciment amb resistència elevada a 
l'abrasió i absorció d'aigua reduïda, CG2, per a junta mínima (entre 1,5 I 3 MM), amb la 
mateixa tonalitat de les peces.  
Es comprovarà la superfície suport, replantejaments, talls, formació de juntes 
perimetrals contínues, d'amplada no menor de 5 MM, en els límits amb parets, pilars 
exempts i elevacions de nivell i, en el seu cas, junts de partició i junts estructurals 
existents en el suport, talls, eliminació del material sobrant del rejuntat i neteja final del 
paviment. 
Les tasques s’ajustaran a la normativa d’aplicació CTE DB_SUA pel que fa a la 
seguretat d’ús i accessibilitat, i NTE_RSR en relació als revestiments de sols; peces 
rígides. 

 

> SUBBASES. 
Subbase de grava procedent de granulats reciclats mixts formigó i ceràmica, de 15 cm 
de gruix i grandària màxima de 40 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material, en 
zones de soleres o paviments en contacte amb el terreny. 
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� SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ 
 

CONSIDERACIONS GENERALS  
L’àmbit dels sistemes, la seva descripció, així com els requisits que cal complimentar han 
quedat especificats a la memòria descriptiva del projecte bàsic. 
Es garanteixen les diferents exigències bàsiques mitjançant el compliment dels Documents 
Bàsics del CTE.  
A continuació es relacionen els subsistemes que formen part del sistema de 
compartimentació i acabats interiors, agrupats segons la següent classificació: 

 
� DIVISÒRIES  

� DIVISÒRIES PRACTICABLES 

� REVESTIMENTS 

� PAVIMENTS INTERIORS 

Per a cada subsistema s’especifica la seva composició així com les seves característiques. 
Les prestacions segons els Documents Bàsics del CTE es justifiquen en les fitxes 
corresponents.  

 
DIVISÒRIES  
Les divisions interiors de l'edifici, que conformaran la seva distribució a les plantes 
corresponents, es construiran amb paredons i envans d'obra de fàbrica de ceràmica, de 10 
CM. I 7,5 CM., respectivament. 
Es formaran cels rasos sota el sostre de cada planta als efectes de preveure el pas de les 
instal·lacions, alhora del possible encastament de les lluminàries. 
 

> PARETS DIVISÒRIES 
Envà recolzat divisori de 7 CM de gruix, de supermaó de 45X23X7 CM, per a revestir, 
col·locat amb morter ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 L 
Aquestes parets hauran de ser estables, planes i aplomades. Els maons s'hauran de 
col·locar a trencants i en filades horitzontals. Aquests junts, caldrà que estiguin plans i 
matats superficialment.  
Les parets estaran travades en els acords amb altres parets. Sempre que la modulació 
ho permeti, aquesta travada es realitzarà en filades alternatives. 
L'espai entre la última filada i el sostre o element estructural superior, es reomplirà amb 
guix al cap de 24 hores, als efectes d’evitar que es traspassin les possibles 
deformacions dels forjats. 
Les obertures portaran una llinda resistent, de formigó, acer o fusta, d'acord amb els 
plànols d'estructura. 
Les mides màximes del gruix dels junts i de la distancia de la ultima filada al sostre 
superior, seran d'1,2 cm. i 2 cm., respectivament.  
L'obra s'aixecarà per filades senceres, i els maons per col·locar hauran de tenir la 
humitat necessària, per tal de que no absorbeixin l'aigua del morter. Les peces es 
col·locaran enllardades i s'assentaran sobre el morter.  
Les regates es realitzaran amb màquina i amb una pendent superior al 70%. 
Es col·locaran llindes de fàbrica ceràmica en les obertures dels tancaments i divisòries, 
als efectes de garantir-ne la seva estabilitat. 

 

> CELS RASOS DE PLAQUES DE FIBRES VEGETALS 
Es construirà en la zona indicada en els plànols un fals sostre o cel ras de plaques de 
fibres minerals.  Les plaques es penjaran del forjat, mitjançant estructura especial d’acer 
galvanitzat. Es formarà un junt perimetral. 
Cel ras de plaques de fibres vegetals, amb acabat de la cara vista de fibra vegetal fina, 
de 60x120 cm i 35 mm de gruix, amb cantell ranurat (C) UNE-EN 13964, amb classe 
d'absorció acústica C segons UNE-EN-ISO 11654, muntat amb perfileria oculta d'acer 
galvanitzat, sistema fix, format per perfils principals amb forma de T invertida 35 mm de 
base, col·locat cada 0,6 m, fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m 
amb perfils secundaris intermitjos col·locats , per a una alçària de cel ras de 4 m com a 
màxi 

 
DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 

> FUSTERIA INTERIOR 
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La fusteria interior es realitzarà amb fusta de primera qualitat,  massissa, acabat cirerer, 
marcs, fulls batents i corredisses de portes.  
La fusteria serà del tipus BLOCK, col·locat sobre premarc de fusta i portarà incorporats, 
els elements i mecanismes de gir i tancament, tipus a escollir.  
La fusteria portarà incorporat el sistema d’airejament que , pel seu disseny, permet la 
lliure circulació d'aire entre estades, tal com indica l'actual CTE (CODI TÈCNIC DE 
L'EDIFICACIÓ).  La instal·lació del airejador d'escuma es realitza entre el pre-marc i el 
batent i assegura aquest cabal d'aire. S'utilitza un batent rexapat sobre suport hidròfug 
de major ample que el gruix de paret i ranurat per acoblar amb el tapajuntes. S'inclou 
ribet de goma per esmorteir el cop de la fulla. Aquest sistema permet eliminar la major 
part de puntes per a la fixació dels tapajuntes. La unió dels muntants i capçals en els 
tapajuntes es realitza a escaire, sent els muntants de 80X19 mm i els capçals de 80X16 
mm quedant enfonsats. Tots lleugerament bisellats. 
Els tapajuntes tenen un gruix de 16 mm que permet que el sòcol quedi enrasat 
perfectament. 
Tota la fusteria, en la trobada amb l'obra, s'acabarà amb els tapa junts corresponents.  
A continuació es relacionen les diferents tipologies: 

 

� BATENT ¾ O ENVÀ 
Tancament interior de fusta massissa, tipus BLOCK, envernissada acabat cedre, 
bastiment de base, amb porta de fulla batent i tapajunts de fusta, amb els 
mecanismes de gir i tancament incorporats.  

 

� CORREDISSA INTERIOR 
Tancament interior de fusta massissa, tipus BLOCK, envernissada acabat cedre, 
format per bastiment de base per a porta corredissa, rail de lliscament d’alumini 
extrusionat,  una fulla corredissa amb galzes per a vidre i estructura interior de fusta, 
vidriada amb vidre laminar col·locat amb llistó de vidre, ferramentes de qualitat alta. 

 

� PORTA TALLAFOCS 
Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats de dues fulles batents, amb bastidor de 
tub de 40X20X1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop i 
clau, inclou reixeta superior i inferior per a ventilació, amb dues capes d'imprimació 
antioxidant i dues d'acabat esmaltat. 

 

> ENVIDRAMENTS 
La vidrieria proposada per la fusteria interior, estarà formada per un vidre laminar de 4+4 
mm amb butil de color blanc.   
Els miralls seran de lluna incolora de 5MM de gruix, fixats mecànicament al parament. 

 

> PASSAMANS. 
Passamà de perfil d'acer de 30 A 50 MM de diàmetre col·locat amb suports de perfil 
d'acer de 15 MM de diàmetre cada 2 M, ancorat a l'obra, en zones d’escales. 
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REVESTIMENTS  

 

> ARREBOSSATS 
Les zones de serveis sanitaris, s'arrebossaran amb morter de ciment 1:6, elaborat a 
l'obra, en tota la seva  alçada.  L'arrebossat es realitzarà amb morter de ciment pòrtland, 
deixat de regle. Quedarà ben adherit al seu suport i es respectaran els junts estructurals. 
La distància màxima entre mestres, serà d'1,50M.  Els paraments verticals hauran 
d'estar sanejats, nets i humits. Durant l'adormiment de l'arrebossat, s'anirà humitejant la 
seva superfície. També es preveu que s’arrebossin els paraments exteriors de les zones 
a ampliar, que s’acabaran igual que l’actual. 

 

> ENGUIXATS 
Totes les divisions interiors de l'edifici, que conformen la seva distribució interna, es 
revestiran amb enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, amb guix B1, 
acabat lliscat amb escaiola A segons la norma UNE-EN 13279-1, en tota la seva alçada. 
L'enguixat sobre paraments verticals, es realitzarà reglejat, i la seva superfície haurà de 
quedar llisa, plana i aplomada. Haurà de quedar ben adherit al seu suport, i aquest 
s'haurà de sanejar, netejar i humitejar, prèviament a l'aplicació del revestiment que ens 
ocupa. La pasta de guix s'aplicarà en dues operacions: una, d'estesa entre les mestres, 
passant el regle, i la segona de lliscat. S'evitaran cops i vibracions, que puguin afectar a 
l'enguixat en el seu adormiment. Es formaran les arestes i angles que corresponguin, 
que seran rectes, en angle i a plom, i en el mateix pla que la resta del parament. Les 
cantoneres de pilars i altres elements singulars amb risc de trencament, es protegiran 
amb angles d'acer galvanitzat. 

 

> ENRAJOLATS 
Les zones de serveis sanitaris i cuina, es revestiran de manera parcial, segons plànols, 
amb rajola de gres porcel·lànic premsat polit, grup BIA (UNE-EN 14411), col·locades 
amb adhesiu per a rajola ceràmica C2-TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 
(UNE-EN 13888), de tipus, mides i colors a escollir d'acord amb l'estat d’amidaments del 
projecte. Les peces hauran de quedar ben adherides al suport, prèviament arrebossat, i 
formaran una superfície plana i aplomada. Els junts del revestiment han de ser rectes, i 
es rejuntaran amb morter de ciment, gris o blanc, i eventualment colorants. 
L’especejament del revestiment, complirà les especificacions exigides per la direcció 
facultativa. 

 

> PINTURES 
Tots els elements singulars de l'estructura metàl·lica, perfils laminats, es pintaran amb 
dues capes d’emprimació antioxidant i dues d'acabat. 
Els paraments verticals de ciment, s'acabaran amb pintura plàstica llisa, amb una capa 
de fons diluïda i dues d'acabat.  Els paraments verticals i horitzontals enguixats es 
pintaran al plàstic llis mat, amb una capa segelladora i dues d'acabat.  
Els elements de fusta dels tancaments i divisòries interiors i exteriors es pintaran amb 
vernís de  poliuretà, amb una capa protectora insecticida i fungicida, una de segelladora 
i dues d'acabat.  Les portes de fusta d'accés als habitatges, s’envernissaran amb vernís 
de poliuretà.   
Els elements metàl·lics dels tancaments interiors i exteriors, es pintaran a l'esmalt 
sintètic, amb dues capes d’emprimació antioxidant i dues d'acabat. 

 
 
 
 
 

PAVIMENTS.  
 

> PAVIMENTS DE RAJOLA DE GRES 
Paviments interior de rajola de gres porcel·lànic premsat polit, tipus i color a escollir, 
grup BIA (UNE-EN 14411), peces de forma rectangular o quadrada, col·locades amb 
adhesiu especial C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888).  
Paviment exterior de rajola de gres porcel·lànic premsat sense esmaltar ni polir, 
antilliscant, grup BIA (UNE-EN 14411), peces de forma rectangular o quadrada, 
col·locades amb adhesiu especial C2-E S1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada 
CG2 (UNE-EN 13888). 
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El paviment no tindrà peces trencades, esquerdades, escantonades, ni d'altres defectes 
superficials.  La superfície acabada serà plana i anivellada, i de textura i color uniformes. 
Les peces es col·locaran deixant junts entre elles d'1mm a 3mm, i de 3mm en tots els 
seus perímetres. L'amplària d’aquests junts serà constant en tota la superfície 
pavimentada. Els junts es rejuntaran amb beurada de ciment blanc i, eventualment, 
colorants.  Es barrejaran les rajoles de les diferents caixes, al efecte d'evitar possibles 
diferències de tonalitat.  Les peces es col·locaran a truc de maceta, sobre una superfície 
continua d'assentament, i es col·locaran amb morter adhesiu. Desprès s’estendrà la 
beurada, i no es trepitjarà fins al cap de 24 hores. 

 

> PAVIMENTS DE FUSTA INTERIOR 
Parquet flotant de posts multicapa, amb capa d’acabat de gruix de 2,5 a 2,9 mm, de 
fusta tipus a escollir, envernissat, de llargària > 1900 mm, d’amplària de 180 a 200 mm, i 
de gruix total 24 mm, amb 1 llistons per post, amb unió a pressió, col·locat sobre làmina 
de polietilè expandit de 3 mm de gruix. 

 

> ESGLAONS 
Els esglaons es formaran amb totxana de 29X14X10 cm, col·locada sobre llosa de 
formigó i arrebossada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra. 
Els esglaons es revestiran amb  peces de pedra artificial de formigó de l’amplada de 
l’escala i de 5 cm de gruix, (prefabricada), sortida de motlle, amb dues peces 
diferenciades, estesa i frontal, cantells en escaire i encaix de rebaix superfície sense 
pendent, inclòs part proporcional de peces de sòcol, atenent al disseny expressat en els 
plànols del projecte.  
Les peces portaran el tractament hidròfug matisat, als efectes de garantir el seu 
comportament interior. 

 

> RECRESCUDES. 
Recrescuda de paviment amb morter de ciment, de 4 CM de gruix, amb morter de 
ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 L., amb additiu especial retardant i 
fluïdificant. 
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� SISTEMA DE CONDICIONAMENT i INSTAL·LACIONS 
 

CONSIDERACIONS GENERALS  
L’àmbit dels sistemes, la seva descripció, així com els requisits que cal complimentar han 
quedat especificats a la memòria descriptiva del projecte bàsic. 
Es garanteixen les diferents exigències bàsiques mitjançant el compliment dels Documents 
Bàsics del CTE.  
Els esquemes de les instal·lacions comprenen el disseny de cada un dels elements de que 
comprèn cada instal·lació, des de l’escomesa fins l’últim punt de subministrament o servei, 
tenint cura de complir la vigent reglamentació i normativa, per tal d’obtenir unes condicions 
òptimes tan pel ús requerit com de seguretat. 
A continuació es relacionen els subsistemes que formen part del sistema de condicionament 
i instal·lacions, agrupats segons la següent classificació: 
 

Les instal·lacions projectades son les següents: 
 

� INSTAL·LACIONS D’EVACUACIÓ I SANEJAMENT 

� INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES: CLIMATITZACIÓ. 

� INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA: AIGUA FREDA I CALENTA SANITÀRIA. 

� INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE BAIXA TENSIÓ. 

� INSTAL·LACIÓ D’ENLLUMENAT. 

� INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS. PROTECCIÓ ACTIVA I PASSIVA. 

Per a cada subsistema s’especifica la seva composició així com les seves característiques. 
Les prestacions segons els Documents Bàsics del CTE es justifiquen en les fitxes 
corresponents.  
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INSTAL·LACIONS D’EVACUACIÓ.  
El seu disseny, dimensionat i execució garantiran les exigències bàsiques HS5 mitjançant el 
compliment del CTE (R.D. 314/2006) DB HS-5 “EVACUACIÓ D’AIGÜES”, les 
especificacions fixades pel D. 21/2006 D’ECOEFICIÈNCIA, així com  les especificacions del 
“REGLAMENT DELS SERVEIS PÚBLICS DE SANEJAMENT” (D. 130/2003). 
El traçat, característiques i dimensionat s’indica en plànols. 
 

> DISSENY I POSADA EN OBRA 
Les xarxes separatives d’evacuació d’aigües pluvials i d’aigües residuals de l’edifici 
connectaran a la xarxa de clavegueram urbà que també és separativa.  
L’abocament d’aigües residuals i el d’aigües pluvials pel vial d’accés, disposant-se en 
ambdós casos del corresponent sifó general previ al clavegueró. 
Les aigües residuals corresponen als aparells sanitaris dels habitatges, dels locals 
d’instal·lacions i al garatge. 
Les aigües pluvials són les de la coberta i patis exteriors. 
Les aigües s’evacuen per gravetat. 
Les xarxes disposaran de ventilació primària. 

 

> ELEMENTS DE LA XARXA D’AIGÜES RESIDUALS 
La instal·lació es realitzarà amb tub de PVC. 
Es preveu la col·locació d’una estació de bombeig prefabricada per a aigües residuals 
als efectes de remuntar les aigües fecals fins al nivell de la claveguera general. 
Cada aparell sanitari, inclòs rentadores i rentavaixelles, i les buneres de les cambres 
d’instal·lacions disposaran de tancament hidràulic. 
L’inodor es connectarà directament al baixant. Les derivacions individuals de la resta 
d’aparells s’uniran a un ramal de desguàs que desemboqui en el baixant. 
El desguàs de les piques, safareigs, rentamans i bidets no estaran a més de 4 m del 
baixant i es connectarà amb un pendent entre el 2,5 I 5 %. Les banyeres i dutxes estan 
situades a prop del baixant i el desguàs es farà amb pendent ≥ 10 %. 
Els baixants d’aigües residuals circulen per calaixos verticals d’obra fins a la connexió 
amb el col·lector que discorre, pel sostre de l’aparcament, fins al sifó general de l’edifici. 
Per garantir la ventilació primària el baixant es perllonga fins a la coberta.  
Es disposaran registres a peu de baixant, canvis de direcció i entroncaments en els 
col·lectors.  Es col·locarà el sifó general registrable, prefabricat de PVC en arqueta, 
previ a la connexió al clavegueram de la xarxa urbana. 

 
> ELEMENTS DE LA INSTAL·LACIÓ DE LA XARXA D’AIGÜES PLUVIALS 

La instal·lació es realitzarà amb tub de PVC. 
La recollida d’aigües es fa amb buneres sifòniques amb reixeta plana. 
Els baixants recullen les aigües pluvials de la teulada i de les canals de les terrasses fins 
als col·lectors situats al sostre de la planta soterrani que discorre fins al sió general de 
l’edifici.  Es disposaran registres a peu de baixant, canvis de direcció i entroncaments en 
els col·lectors. Es col·locarà el sifó general registrable, prefabricat de PVC en arqueta, 
previ a la connexió al clavegueram de la xarxa urbana. 

 

> MATERIALS I EQUIPS 
Les canalitzacions es construiran amb un sistema de tub de PVC sèrie B per als 
baixants, petita evacuació i ventilació; i tub de PVC a pressió, formigonat, per als 
col·lectors horitzontals. Les unions i elements especials es resolen amb peces de PVC 
del mateix sistema amb unions encolades i amb junta de goma en trams de baixants i 
col·lectors.  
Els registres es faran amb peces especials de tub de PVC i tap roscat i seran 
accessibles directament des del pericó corresponent. 
Els materials i equips compliran les condicions de l’apartat 4 Productes de la construcció 
del DB HS 4. 
 

> DIMENSIONAT 
Els diàmetres de les canonades seran els adients per a transportar els cabals 
previsibles en condicions segures. Mai no es reduirà el diàmetre en sentit d’evacuació 
de les aigües. 

 

Tipus d’aparell sanitari Unitats de desguàs UD 

Lavabo  1 
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Bidet  2 

Dutxa  2 

Banyera (amb o sense dutxa)  3 

Inodor  Amb cisterna  4 

Aigüera De cuina 3 

Safareig 3 

Abocador - 

Bunera sifònica  1 

Rentavaixelles  3 

Rentadora 3 

Cambra higiènica  

(lavabo, inodor, banyera i bidet) 

Inodor amb cisterna 7 

Cambra higiènica  

(lavabo, inodor i dutxa) 

Inodor amb cisterna 6 

 

> CONSTRUCCIÓ 
La instal·lació general d'evacuació, es realitzarà amb tub de PVC, dels diàmetres 
nominals indicats en els plànols corresponents. Els baixants, tant d'aigües negres com 
d'aigües pluvials, es muntaran amb tubs de PVC, sèrie F o C, i es col·locaran amb tota 
la gamma de peces especials i brides específiques per aquest tipus d’instal·lacions. Els 
recorreguts horitzontals de la xarxa general d'evacuació, es construiran amb 
claveguerons de tub de PVC en les rases corresponents, en quan als de nova execució, 
i els actuals, penjats del sostre s’encastaran, sense afectar a l’estructura, en els 
revoltons del forjat existent. 
Els diferents desguassos del aparells sanitaris es realitzaran amb tub de PVC (40,50,75 
I 110MM) fins els baixants, caixes o claveguerons, on es soldaran, en els seus extrems, 
anells de llautó, i en la connexió s'interposarà un anell de cautxú i es segellarà amb 
massilla. Els baixants, claveguerons i desguassos, hauran de quedar fixats sòlidament 
als paraments d'obra. La distancia màxima entre abraçadores, serà d'1,50M, en 
baixants i claveguerons, i de 70CM les fixacions en els desguassos dels aparells 
sanitaris. Les unions entre tubs seran encolades, o amb junt tòric, segons el tub utilitzat. 
Els tubs no tindran, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de la seva secció 
en cap punt. Els passos a través d'elements estructurals, es protegiran amb el contra 
tub corresponent, deixant una franquícia entre 10MM I 15MM, que quedarà ataconada 
amb massilla. Els trams muntats, mai no seran horitzontals ni en contra pendent. La 
pendent mínima en els recorreguts horitzontals, serà del 2% per els claveguerons, i del 
2,5% en els desguassos dels aparells sanitaris. Els canvis direccionals i les connexions, 
es realitzaran mitjançant les peces especials corresponents. 
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INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES.  
Les necessitats tèrmiques de l’edifici objecte del projecte son per a cobrir les demandes de 
la instal·lació de climatització a partir d’una unitat exterior, col·locada sobre la coberta i una o 
dues unitats interiors, que serviran a la sala d’usos multiples i administració respectivament. 
  
 

> INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ 
La instal·lació estarà formada per un equip exterior en coberta i dos fancoils interiors. 
La unitat exterior es conformarà amb una bomba de calor partida d'expansió directa 
horitzontal per a conducte amb condensació per aire, unitat exterior amb ventiladors 
axials, 1 unitat interior amb ventilador centrífug de 3 velocitats, comandament a distància 
i termòstat, de 2,5 a 3,5 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, 
de EER de > 3,2, amb alimentació monofàsica de 230 V, amb una pressió disponible de 
50 Pa, amb 1 compressor hermètic rotatiu i fluid frigorífic R410 A, col·locat encastat. 
Es formaran els conductes rectangulars de llana de vidre UNE-EN 13162 de 
gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,78125 m2.K/W, amb recobriment exterior de 
alumini i malla de fibra de vidre i recobriment interior de alumini i malla de fibra de vidre, 
muntat encastat en el cel ras. 
Es col·locaran reixetes d’impulsió, de dues fileres d'aletes, a la vista horitzontals, 
d'alumini anoditzat platejat, de 500x200 mm, d'aletes totes orientables, separades 20 
mm, de secció recta i fixada al bastiment. 
Es col·locaran reixetes de retorn de quadrícula, d'alumini anoditzat platejat, de 
400x400 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i fixada al bastiment. 
La instal·lació s’executarà pel cel ras, i disposarà dels termòstats indicats en la 
documentació gràfica del projecte. 
La instal·lació s’ajustarà a la normativa vigent, i una vegada finalitzada es procedirà en 
el seu cas, a la seva legalització. 
 

INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA: AIGUA FREDA, AIGUA CALENTA SANITÀRIA i APARELLS SANITARIS.
  
La instal·lació d’aigua freda sanitària general, es col·locarà vista en fals sostre i encastada 
en muntants verticals. Les aixetes seran auto mescladores.  
Tota la xarxa projectada es realitzarà amb material plàstic a base de polietilè reticulat (PEX- 
SÈRIE 5), convenientment aïllat fins als diferents punts de consum. 
.Els materials i equips compliran les condicions establertes a l’apartat 6 “PRODUCTES DE 
LA CONSTRUCCIÓ“DEL DB HS-4 DEL CTE i altres especificacions que li siguin 
d’aplicació. 

  

> XARXA D’AIGUA FREDA.  
La instal·lació estarà formada per tub de polietilè reticulat. 
La instal·lació interior ha estat projectada independitzant cada un de les àrees o zones 
de subministrament, amb claus seccionadores, diferenciant els subministres a cada una 
de les cambres humides.  
Els accessoris (valvuleria, claus de pas, etc..) seran de llautó i bronze.  
La instal·lació interior discorrerà amb tub de polietilè reticulat PE-X5 per l’interior del fals 
sostre de cada planta.  
A l’entrada de cada local amb subministrament d’aigua es disposarà de les 
corresponents claus de pas, per tal de possibilitar el seu seccionament en cas d’avaria. 
Les aixetes en general seran tipus monobloc i autobarrejadores.  
La xarxa d’aigua freda es protegirà contra les condensacions i gelades amb aïllament 
elastòmers, es protegirà de l’esforç que pogués transmetre qualsevol element 
arquitectònic, disposant-se de passa tubs en els trams necessaris i es tindrà cura de 
que no sigui origen de sorolls ni vibracions. Es disposarà de suports de forma que el pes 
dels tubs carregui sobre aquests i mai sobre els propis tubs o les seves unions.  
Les unions dels tubs seran estanques i resistiran adequadament la tracció.   
Per tal d’evitar l’ inversió del sentit del flux, es disposarà de protecció contra retorns a 
base de vàlvules de retenció. 

 
En els punts de connexió de la xarxa d’aigua freda sanitària es disposarà claus de 
seccionaments  dispositius anti retorn.  
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En els plànols de planta s’indica els components, elements de seguretat, materials, 
diàmetres, recorreguts i demés informació de la xarxa d’aigua, per tal de facilitar una 
total comprensió de la mateixa. 

 

> APARELLS SANITARIS.  
Els aparells sanitaris seran de porcellana, tipus ROCA HALL. Els desguassos dels 
aparells sanitaris es connectaran a sifons de llautó cromat, en lavabos, i de PVC en 
aigüeres, previs a la xarxa d’evacuació. 
Les cisternes dels inodors tindran sistema de doble descàrrega. 
Les aixetes en general seran tipus monobloc i autobarrejadores.  

 
 

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE BAIXA TENSIÓ .  
Tota la instal·lació elèctrica es formarà amb conductors de coure amb aïllament no 
propagadors d’incendis, lliures d’halogenurs i de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, 
tipus “AFUMEX” , i es protegirà amb tubs de PVC no propagadors de la flama. La 
instal·lació interior parteix del corresponent quadre general amb els diferents circuits. Es 
col·locaran caixes de registre en connexions i canvis de direcció. La instal·lació es realitzarà 
en modalitat “sota tub”, discorrerà oculta pel cel ras en trams horitzontals i encastada en els 
paraments verticals. 
La instal·lació complirà amb totes les normatives assenyalades en el "REGLAMENTO 
ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN" segons R.D. 842/2002 (BOE 18/09/02) 
Es construirà la caixa general de protecció, juntament amb els  comptadors.  
En l’accés al edifici es col·locarà la caixa de comandament i protecció. 
Es realitzarà la xarxa de presa de terra amb un anell de conductor de coure nu i piqueta de 
connexió a terra d’acer i recobriment de coure.  
Es disposarà de subministrament elèctric procedent de la xarxa publica existent.  
Tots els conductors, tant en l’escomesa, derivació individual com instal·lació interior seran 
de coure amb aïllament per a una tensió nominal de 0.6/1KV. I 450/750 V.  tipus no 
propagadors d’incendis i amb baixa emissió de fums i opacitat reduïda RZ1K(AS) I ES07Z1-
K(AS) (UNE 21.123. I UNE 21.1002). La instal·lació interior partirà del quadre general .  

 

> XARXA INTERIOR DE DISTRIBUCIÓ.  
A continuació del quadre de comptadors, es distribueix la instal·lació interior sota tub fins 
el quadre general (QGMP), el qual es situa en l’accés del edifici.  
Del QGMP es distribuirà les diferents línies interiors segones l’esquema unifilar 
corresponent. 
S’utilitzaran caixes de derivació i connexions, les quals seran de material plàstic, no 
propagador de la flama i disposaran de tapa. Tots els mecanismes seran del tipus 
especificat en el document d’amidaments, i es disposaran en l’entrada a les 
dependències per accionar la llum i en la situació indicada en plànols, per a les bases 
d’endoll. 

 
 

> XARXA DE POSADA A TERRA.   
Es formarà una xarxa equipotencial de posada a terra conforme a la instrucció ITC-BT-
18, formada per un anell de coure nu i piquetes d’acer amb recobriment de coure, amb 
el nombre i longituds suficients per tal d’assolir un valor de resistència del terra d l’ordre 
del 20 Ω, de forma que qualsevol massa no pugui donar lloc a tensions de contacte 
superiors a 24 V. 
Es distribuirà el conductor de terra, des de cada receptor, paral·lelament a la línia que 
l’alimenta, fins al quadre general, el qual disposar de la connexió a la xarxa general, 
mitjançant una caixa de connexions i comprovació del terra. La línia de connexió a terra 
no disposarà en cap cas de cap tipus de protecció, fusibles o altre element que 
interrompi la seva continuïtat fins a les preses de terra. 
Es posarà a terra tots els elements metàl·lics components de la instal·lació; parts 
metàl·liques com ara els propis quadres elèctrics, safates de distribució i elements 
metàl·lics accessibles. 
En cap cas s’utilitzarà canalitzacions metàl·liques d’altres serveis coma preses de terra.  

 
INSTAL·LACIÓ D’ENLLUMENAT.   
Es projecte una instal·lació general d’enllumenat interior i exterior, la qual complirà amb les 
especificacions requerides pel seu us. La instal·lació interior d’enllumenat assolirà uns valors 
d’il·luminació mínims en funció del us o activitat que s’hi desenvolupa en cada una de les 
dependències o locals del establiment. Tots els punts de llum estaran formats per 
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lluminàries homologades i en el seu cas, aptes per a la seva instal·lació en exterior (Grau de 
protecció IP), equipades amb làmpades tipus LED. 
La il·luminació garantirà d’acord amb el CTE SU-4 serà de 75LUX en escales interiors i 10 
LUX en exteriors, i de 50 LUX en les zones de circulació general interiors, i 5 LUX en 
l’exterior, tot amb un factor de uniformitat mitja superior al 40%.  
Els punts de llum compliran amb els paràmetres requerits pel seu us. 
Es disposarà de l’enllumenat d’emergència corresponen amb les lluminàries especialitzades 
que corresponguin, les quals quedaran instal·lades a una alçada de 2.00M i estaran 
equipades amb bateries que s’accionaran quan es produeixi una fallada en la alimentació 
normal. Garantiran una il·luminació de 25LUX als 5S, i de 50LUX als 60S. 

  
INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS.  
Es disposarà de les següents Instal·lacions: 
> INSTAL·LACIÓ D’EXTINTORS PORTÀTILS. 

Es disposarà del suficient nombre d’extintors 21A-113B per tal de que des de qualsevol 
punt ocupable fins a un extintor la distància a recórrer sigui inferior a 15 M. El nombre i 
tipus a instal·lar s’indica en els plànols de planta corresponents. 

> INSTAL·LACIÓ D’ENLLUMENAT D’EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ. 
Es disposarà d’enllumenat d’emergència en les vies d’evacuació, sanitaris, espais 
diàfans, quadres de distribució sortides del establiment.  
El nivell d’il·luminació mesurat en els eixos dels passos serà de 5 LUX.  
En el plànol de planta s’indica la situació dels blocs autònoms corresponents a aquesta 
instal·lació i els equips fluorescents equipats amb bateries, suficients per il·luminar els 
eixos dels passos.  

 
INSTAL·LACIONS ÀUDIO VISUALS I DE COMUNICACIÓ.  
Es preveu la instal·lació de intercomunicador en vídeo i veu, format per una unitat exterior 
(placa de carrer) d'intercomunicador telefònica i vídeo situada a límit de parcel·la, aparells 
d'usuari de comunicació telefònica i vídeo situat a l'interior de l'edifici, obre portes elèctric, 
cablejat d'enllaç, i elements auxiliars, totalment connectada, segons detalls projecte i 
normativa vigent 
Pel que fa a les instal·lacions de comunicació es preveu la formació de la instal·lació 
telefònica i de senyal de televisió i antena de televisió. Es col·locaran els mecanismes 
necessaris per a la connexió dels diferents aparells, tant de telefonia i dades com de 
televisió, a les dependències indicades en els plànols. Aquestes instal·lacions s'ajustaran a 
les respectives normatives, i es realitzaran d'acord amb els plànols que incorpora la 
documentació gràfica del projecte que es presenta. 

 
INSTAL·LACIONS DE VENTILACIÓ 

 
> RENOVACIÓ D’AIRE INTERIOR 

Instal·lació de ventilació d'aire mecànica,  amb aportació i extracció d'aire controlada, 
formada amb conductes de xapa d'acer galvanitzat o PVC, boques d'aportació i 
extracció regulables, EXTRACCIÓ en zones sanitàries de caudal segons projecte, en cel 
ras i connectats als conductes, i APORTACIÓ en zones de sala d’usos múltiples, amb 
obertures d’admissió i sortida a teulada amb extractor exterior de coberta, impermeable i 
resistent als raigs UVA, connectats a un circuit elèctric independent, amb transformador 
elèctric, instal·lat segons detalls projecte i normativa vigent. 

 
> CONDUCTES VENTILACIÓ XARXA DE SANEJAMENT 

Es procedirà a la prolongació dels tubs de la xarxa primària de sanejament fins a 
coberta als efectes de la seva ventilació. 

  
 

INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT  
 

> PROTECCIÓ AL LLAMP 
Atenent a la fitxa justificativa del DB_SU_8 no caldrà la instal·lació de protecció front al 
llamp, atenent amb les justificacions que s’expressen en l’apartat referent al compliment 
del codi tècnic d’aquesta memòria. 

  

> INSTAL·LACIÓ D’ALARMA i SEGURETAT.  
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La instal·lació estarà formada per la corresponent central, connectada directament amb 
l’empresa de seguretat, els corresponents detectors volumètrics i contactors en les 
obertures exteriors de totes les plantes. 
La instal·lació anirà equipada amb sirena exterior i senyals amb destells lumínics. 
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4. COMPLIMENT DEL CTE I D’ALTRES REGLAMENTS I DISPOSICIONS 

COMPLIMENT DEL CTE. 
D’acord amb l’article 2, ÀMBIT D’APLICACIÓ,  del capítol 1 DISPOSICIONS GENERALS, 
del CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ, CTE, el CTE serà d’aplicació, en els termes 
establerts en la LOE i amb les limitacions que en la mateixa es determinin, a les edificacions 
públiques i privades, en les que els seus projectes precisin disposar de la corresponent 
llicència o autorització legalment exigible. 
A continuació  es relacionen les fitxes específiques de justificació dels diferents documents 
bàsics del CTE, i en particular pel que fa a les prestacions de l’edifici.  
Corresponen al PROJECTE EXECUTIU, les justificacions dels deferents DOCUMENTS 
BÀSICS, DB, del CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ, CTE, referents a: 

 

> DB_SE SEGURETAT ESTRUCTURAL  
- DB_SE_1  Resistència i estabilitat 
- DB_SE_2  Aptitud de Servei  

 

> DB_SI SEGURETAT EN CAS D’INCENDI 
- DB_SI_1  Propagació Interior 
- DB_SI_2  Propagació exterior 
- DB_SI_3  Evacuació d’ocupants 
- DB_SI_4  Instal·lacions de Protecció Contra Incendis 
- DB_SI_5  Intervenció de bombers 
- DB_SI_6  Resistència al foc de l’estructura 

 

> DB_SU SEGURETAT D’UTILITZACIÓ 
- DB_SUA_1  Caigudes 
- DB_SUA_2  Impacte o Enganxada 
- DB_SUA_3  Immobilització en recintes tancats 
- DB_SUA_4  Il·luminació adequada 
- DB_SUA_5  Alta ocupació 
- DB_SUA_7  Vehicles en moviment 
- DB_SUA_8  Acció del Llamp 
- DB_SUA_9  Accessibilitat 

  

> DB_HE ESTALVI D’ENERGIA 
- DB_HE_0  Limitació del consum energètic 
- DB_HE_1  Limitació de la demanda energètica 
- DB_HE_2  Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques 
- DB_HE_3  Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 
- DB_HE_4  Contribució solar mínima ACS 
- DB_HE_5  Contribució Fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 

 

> DB_HS.  HABITABILITAT SALUBRITAT 
- DB_HS_1  Protecció enfront de la humitat 
- DB_HS_2  Recollida i Evacuació de residus 
- DB_HS_3  Qualitat de l’aire interior 
- DB_HS_4  Subministrament d’aigua 
- DB_HS_5  Evacuació d’aigües 

 

> DB_HR. PROTECCIÓ CONTRA EL SOROLL. 
 

D’acord amb l’article 2.1 del CAPÍTOL 1 DISPOSICIONS GENERALS del CTE, part 1, “... el 
CTE será de aplicación, en los términos establecidos en la LOE y con las limitaciones que 
en el mismo se determinan, a las edificaciones públicas y privadas cuyos proyectos precisen 
disponer de la correspondiente licencia a autorización legalmente exigible…”. 
 

En referència a la LOE, ART. 2 DE LA LLEI 38/1999 D’ORDENACIÓ DE L’EDIFICACIÓ, 
l’àmbit d’aplicació afectarà a les Obres d’ampliació, modificació, reforma o rehabilitació que 
alterin la configuració arquitectònica dels edificis; 
“Tendrán la consideración de edificación, a los efectos de lo dispuesto en esta Ley, y 
requerirán un proyecto según lo establecido en el artículo 4, las siguientes obras: 
a) Obras de edificación de nueva construcción, excepto aquellas construcciones de escasa entidad 

constructiva y sencillez técnica que no tengan, de forma eventual o permanente, carácter 
residencial ni público y se desarrollen en una sola planta. 

b) Obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación que alteren la configuración 
arquitectónica de los edificios, entendiendo por tales las que tengan carácter de intervención 
total o las parciales que produzcan una variación esencial de la composición general exterior, la 
volumetría, o el conjunto del sistema estructural, o tengan por objeto cambiar los usos 
característicos del edificio. 

c) Obras que tengan el carácter de intervención total en edificaciones catalogadas, o que 
dispongan algún tipo de protección de carácter ambiental o histórico-artístico, regulada a través 
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de norma legal o documento urbanístico y aquellas otras de carácter parcial que afecten a los 
elementos o partes objeto de protección. 

 

En conseqüència, el CTE s’aplicarà a les obres d’edificació de NOVA CONSTRUCCIÓ. 
 
Tal com s’ha comentat en diferents apartats anteriors d’aquesta memòria, les actuacions 
que es contemplen en aquest document tècnic, el projecte s’ajustarà als DOCUMENTS 
BÀSICS, DB, que es relacionen en el CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ, CTE. 

 
 

ENDERROCS I RESIDUS D’OBRA. 
 

 

FITXES JUSTIFICATIVES CTE.  
S’adjunten en aquesta memòria, atenent al caràcter del document que es presenta, les fitxes 
corresponents.  
La justificació que es presenta s’ajusta al REIAL DECRET RD 2267/2004. 
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DOCUMENTS BÀSICS CTE.  
 

DB_SE SEGURETAT ESTRUCTURAL.  
 

En relació al compliment del DOCUMENT BÀSIC DE SEGURETAT D’UTILITZACIÓ, 
DB_SU_CTE, cal especificar, que els requisits de seguretat estructural, capacitat portant i 
aptitud al servei dels elements estructurals de l’edifici, inclosa la seva fonamentació, 
compleixen els requisits de seguretat estructural donant compliment a les exigències 
bàsiques SE1: RESISTÈNCIA I ESTABILITAT i SE2 APTITUD AL SERVEI, en els termes 
de l’ARTICLE 10 DEL CTE.  
Les bases de càlcul, les característiques dels materials, els procediments emprats pel càlcul 
i la quantificació i justificació de les prestacions del sistema estructural es desenvolupen en 
l’apartat corresponen d’aquesta memòria i en la memòria especialitzada de l’estructura, com 
a document annexa en aquesta memòria. 
Aquests requisits es satisfan segons els paràmetres establerts als Documents Bàsics que li 
són d’aplicació: 
 
DB-SE, DOCUMENT BÀSIC SE  SEGURETAT ESTRUCTURAL 
DB-SE-AE,  DOCUMENT BÀSIC SE  SEGURETAT ESTRUCTURAL ACCIONS 
EN L’ EDIFICACIÓ 
DB-SE-C,  DOCUMENT BÀSIC SE  SEGURETAT ESTRUCTURAL 
FONAMENTS 
DB-SE-A,  DOCUMENT BÀSIC SE  SEGURETAT ESTRUCTURAL ACER 
DB-SE-F,  DOCUMENT BÀSIC SE  SEGURETAT ESTRUCTURAL FÁBRICA 
DB-SE-SI,  DOCUMENT BÀSIC SI SEGURETAT EN CAS D’INCENDI 
 
L’estructura de formigó alhora, s’adequa a L’EHE-08 INSTRUCCIÓ DE FORMIGÓ 
ESTRUCTURAL i en quan a la sismicitat s’adequa a la NCSE-02 NORMA DE 
CONSTRUCCIÓ SISMORESISTENT . 
 
> DB_SE_1. RESISTÈNCIA I ESTABILITAT. 

Les sobrecàrregues d’ús específiques per al projecte acordades amb el promotor i no 
inferiors a les establertes al CTE. Son les següents: 

 
En l’annex de la memòria de càlcul del projecte constructiu es detallarà el conjunt de les 
accions considerades planta a planta, i es determinarà els pes dels diferents elements 
constructius. 
 

> DB_SE_2. APTITUD DE SERVEI.  
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El compliment d’aquesta exigència bàsica es comprovarà contrastant els estats 
límits de servei amb els valors límit establerts a SE 4.3 d’acord amb el tipus 
d’edifici i els elements implicats en la deformació.  
 

INTEGRITAT DELS ELEMENTS CONSTRUCTIUS. 
A l’hora d’avaluar la integritat dels elements constructius o la compatibilitat entre la 
estructura i els elements constructius, una estructura horitzontal es considera prou rígida 
quan les deformacions acumulades dels elements des del moment de la posada en obra 
(fletxa activa) compleixen els criteris següents:  

 

Sostre amb envans fràgils o paviments rígids sense juntes   L/500   (1) L/1000 + 0,5 cm  (2) 

Sostre amb envans ordinaris o paviments rígids amb juntes    L/400   (1)(3) 1 cm   (3) 

Sostres sense envans   L/300   (1)  

  
(1) DB SE 4.3    (2) EFHE-2002,art.15.2.1    (3) EHE,art. 50  

  

Si el cantell del forjat compleix l’article 15.2.2 de la EFHE-2002, no cal comprovar la fletxa 
Si la relació "llum/cantell útil" de les bigues compleixen les limitacions de la taula 50.2.2.1 de l'EHE no cal 
comprovar la fletxa 

 
També es considera que una estructura horitzontal és prou rígida quan la fletxa total 
màxima a terme infinit compleix el criteri següent: 

 
  

Tots els 
sostres 

  L/250  
(2)(3

) 
L/500 + 1 cm  (2) 

(2) EFHE-2002,art.15.2.1    (3) EHE,art. 50  
 

CONFORT DELS USUARIS 
A l’hora d’avaluar el confort dels usuaris o les vibracions de l’estructura horitzontal, es 
considera que aquesta és prou rígida quan, tenint en compte només les accions de 
curta duració, la fletxa relativa es menor de L/350. 
 

ASPECTE DE L’OBRA 
A l’hora d’avaluar l’aspecte estètic o l’aspecte de l’obra, l’estructura horitzontal és prou 
rígida quan considerant qualsevol combinació de les accions quasi permanents, la fletxa 
relativa es menor de L/300. 

 
> NC_SE-02 ACCIONS SÍSMIQUES  

Segons la norma de construcció SISMORESISTENT NCSE-02, l’acceleració sísmica 
bàsica ab en funció de la situació del municipi és de 0,04 G amb un coeficient de risc de  
ρ:1.0. 
 



 

 
 

 
 
Projecte de construcció del parc d’aprenetatge de can Terrers  Pàgina 63 

DB_SI. SEGURETAT EN CAS D’INCENDI.  
El projecte garanteix el requisit bàsic de "SEGURETAT EN CAS D’INCENDI" i protegeix els 
ocupants de l’edifici dels riscs originats per un incendi, complint alhora, amb els paràmetres 
objectius i procediments del DOCUMENT BÀSIC DB-SI, per a totes les exigències bàsiques: 
En particular, el projecte contempla la seva adequació i les mesures corresponents 
establertes en la normativa, als efectes de garantir les condicions de resistència al foc dels 
elements constructius, en particular, els seus elements estructurals, els quals s’han calculat i 
es protegiran conforme a la normativa vigent. 
S’adjunta fitxa específica del seu compliment, atenent als usos establerts en el projecte. 
En qualsevol cas es justifiquen els següents extrems: 
 

> DB_SI_1. PROPAGACIÓ INTERIOR. 
per limitar el risc de propagació del incendi pel seu interior. 
COMPARTIMENTACIÓ EN SECTORS D’INCENDIS  
En l’ús de pública concurrència els sectors d’incendi no seran superiors a 500 M2. Es 
considera un únic sector d’incendis. 
LOCAL I ZONES DE RISC ESPECIAL. 
L’edifici no disposa de locals ni zones de risc especial, i en conseqüència no es 
considera. 
PAS D’INSTAL·LACIONS A TRAVES D’ELEMENTS DE COMPARTIMENTACIÓ 
D’INCENDIS. 
Al tractar-se d’un únic sector d’incendis no es considera. 
REACCIÓ AL FOC DELS MATERIALS 
Es considera la reacció al foc dels materials. Dir però, que els materials i elements 
constructius de l'interior dels habitatges no han de complir cap condició de reacció al 
foc.   

 

> DB_SI_2. PROPAGACIÓ EXTERIOR. 
per limitar el risc de propagació del incendi pel seu exterior. 
Mitjanaries i façanes. 
No es considera al tractar-se d’un edifici aïllat. 
Cobertes. 
No es considera al tractar-se d’un edifici aïllat. 

 

> DB_SI_3. EVACUACIÓ D’OCUPANTS. 
per disposar dels mitjans d’evacuació adequats per que els ocupants puguin abandonar 
l’edifici. 
Compatibilitat dels elements d’evacuació. 
No es considera al no tractar-se d’establiments d’ús  Comercial o Pública Concurrència 
de qualsevol superfície o d’ús Docent, Hospitalari, Residencial Públic o Administratiu 
amb una superfície construïda major de 1.500 m2. 
Càlcul de l’ocupació. 
Als efectes del càlcul de l’ocupació es considera la densitat establerta en el document 
bàsic, que correspon 0,50m2/PERSONA (PÚBLICA CONCURRENCIA) i 
10m2/PERSONA (ADMINISTRATIU). 
La superfície de pública concurrència, sala d’usos multiples, útil total ocupable de l’edifici 
es situa en 34,65 m2 i 10,85 m2 per la zona d’administració. 
La densitat es situa en 69 PERSONES (PÚBLICA CONCURRENCIA) I 2 PERSONES 
(APARCAMENT). 
DIMENSIONAT DELS MITJANS D’EVACUACIÓ 
Porta general edifici: A ≥ P / 200 ≥ 0,80 m ; 0,90 ≥ 71/200 ≥ 0,80 m.  Doble Sortida 
amb dues portes d’un full batent, que tindrà una amplada de 0,90 m. 
Amplades passadissos i rampes:  Mínim 1,00m. 
Els recorreguts d’evacuació fins a la sortida son menors a 25 metres.  
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> DB_SI_4. INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS. 
per disposar dels equips i instal·lacions adients per a possibilitar la detecció, el control i 
l’extinció del incendi. Atenent a les instruccions del DB_SI_04 els sistemes de detecció, 
control i extinció d’incendis no són necessaris. Només són necessaris en locals i zones 
de risc especial, com trasters de més de 50m2 o aparcaments.  
Dotació d’instal·lacions 
Es disposarà d’un extintor a d’eficàcia mínima 21A-113B, en un lloc proper a la porta 
d’accés al aparcament, o bé al seu interior a menys de 15 metres de qualsevol punt de 
les zones comuns de circulació. Es disposaran a una alçada sobre el terra menor de 
1,70 metres. 
Es col·locarà l’enllumenat d’emergència, segons DB SU 4. 

 

> DB_SI_5. INTERVENCIÓ DE BOMBERS. 
per facilitar la intervenció dels equips de rescat i d’extinció. 
Les característiques de l’edifici fan de manera que no es puguin complir totes les 
condicions d’aproximació i entorn per a la intervenció dels equips de bombers, tant 
en la planta com en les façanes.  
 

> DB_SI_6. RESISTÈNCIA AL FOC DE L’ESTRUCTURA. 
per garantir la resistència al foc de l’estructura durant el temps necessari per fer 
possible tots els paràmetres anteriors. 
La resistència i estabilitat del foc dels elements estructurals principals serà R60 per 
a tots els elements estructurals. 
 
Aquests documents bàsics del CTE, es justifiquen en la fitxa corresponen que 
s’adjunta en aquesta memòria.  
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DB_SUA. SEGURETAT D’UTILITZACIÓ.  
En relació al compliment del DOCUMENT BÀSIC DE SEGURETAT D’UTILITZACIÓ I 
ACCESSIBILITAT, DB_SUA_CTE, cal especificar, tal com s’ha comentat anteriorment, que 
l’àmbit d’aplicació és el que s’estableix amb caràcter general per el conjunt del CTE en 
L’ARTICLE 2 DE LA PRIMERA PART, citat en l’apartat anterior d’aquesta memòria. En 
particular, el projecte contempla la seva adequació i les mesures corresponents establertes 
en la normativa. 
 

> DB_SUA_1. RISC DE CAIGUDES. 
Les discontinuïtats i la resistència al lliscament dels paviments, la protecció dels 
desnivells, les característiques de les rampes i de les escales i la neteja dels vidres 
compliran el DB SUA 1. 

 

> DB_SUA_2. RISC D’IMPACTE O ENGANXADA. 
Es limitarà el risc que els usuaris puguin impactar o quedar enganxats en elements fixos 
o practicables de l’edifici, d’acord amb DB SUA 2. 

 

> DB_SUA_3. RISC D’IMMOBILITZACIÓ EN RECINTES TANCATS. 
Es limitarà el risc que els usuaris puguin quedar accidentalment tancats dins un recinte, 
de conformitat amb el que disposa el DB SUA 3. 

 

> DB_SUA_4. RISC D’IL·LUMINACIÓ INADEQUADA. 
A les zones de circulació des edificis es limitarà el risc de danys a les persones per una 
il·luminació inadequada, complint els nivells d’il·luminació assenyalats i disposant un 
enllumenat d’emergència d’acord amb el DB SUA 4. Els nivells mínims d’il·luminació 
seran els següents:  
 

 
 

> DB_SUA_5. RISC D’ALTA OCUPACIÓ. 
Aquesta exigència bàsica no és aplicable als edificis d’habitatges, atès que només es 
refereix a edificis previstos per a més de 3000 espectadors drets. 

 

> DB_SUA_6. RISC D’OFEGAMENT. 
No es considera. 

 

> DB_SUA_7. RISC DE VEHICLES EN MOVIMENT. 
Aquesta exigència bàsica no és aplicable, ja que els aparcaments es troben fora de 
l’àmbit de l’edifici. 

 

> DB_SUA_8. RISC DE LLAMPS. 
El risc d’electrocució i incendi causat pels llamps es limitarà d’acord amb el que 
estableix el DB SUA 8. Segons aquest DB, la densitat d’impactes sobre el terreny Ng en 
funció de la situació del municipi és de 4 impactes/any i km2, , i els paràmetres per 
determinar la necessitat de la instal·lació de protecció dels llamps són els que es 
justifiquen a la fitxa corresponen. 
Atenent al nivell d’eficiència de la instal·lació E, entre 0 i 0,80, la instal·lació de protecció 
contra el llamp no és obligatòria.  

 

> DB_SUA_9. ACCESSIBILITAT. 

Amb la finalitat de facilitar l’accés i la utilització no discriminatòria, independent i 
segura dels edificis a les persones amb discapacitats, es compliran les 
condicions funcionals i de dotació dels elements accessibles que s’estableixen 
en aquest DB_SUA_9. 
Pel que fa a l’interior de l’edifici es justifica en la documentació gràfica els 
cercles de 1,20/1,50m.   

 DB_HE. ESTALVI D’ENERGIA.  
En relació al compliment del DOCUMENT BÀSIC DE SEGURETAT D’UTILITZACIÓ, 
DB_HE_CTE, l’àmbit d’aplicació és el que s’estableix amb caràcter general per el conjunt 
del CTE en L’ARTICLE 2 de la PRIMERA PART, citat en l’apartat anterior d’aquesta 
memòria, i en conseqüència, i tal com s’ha justificat en l’apartat general és considera la seva 
aplicació. 
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> DB_HE_0. LIMITACIÓ DEL  CONSUM ENERGÈTIC. 
L’edifici complirà amb l’exigència bàsica HE-0 del CTE: Limitació del Consum energètic, 
del qual s’adjunta una fitxa resum dels requeriments que estableix, en funció de la zona 
climàtica on s’ubica l’edifici i del seu ús previst.  
El consum energètic d’energia primària no renovable del edifici, no superarà el valor límit  
CEP,LIM obtingut a partir de la expressió CEP,LIM = CEP,BASE + FEP,SUP / S , on, 
CEP,LIM és el valor límit del consumo energètic d’energia primària no renovable per els 
serveis de calefacció, refrigeració i ACS, expressada en KW·H/M2·ANY, considerada la 
superfície útil dels espais habitables; CEP,BASE es el valor base del consum energètic 
d’energia primària no renovable, dependent de la zona climàtica d’hivern corresponent a 
la ubicació del edifici, que pren els valors de la taula 2.1 del DB de referència; FEP,SUP 
és el factor corrector per superfície del consum energètic d´energía primària no 
renovable, 
que pren els valors de la taula 2.1; S es la Superficies útil dels espais habitables del 
edifici, en M2.  Es justificarà el seu compliment d’acord amb els paràmetres del 
document bàsic que quedarà reflectit en la fitxa corresponen. 
 

> DB_HE_1. LIMITACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA. 
L’edifici compleix amb l’exigència bàsica HE-1 del CTE: Limitació de la demanda 
energètica, del qual s’adjunta una fitxa resum dels requeriments que estableix, en funció 
de la zona climàtica on s’ubica l’edifici i els tancaments que conformen l’envolvent. En el 
cas de DB HE-1 s’ha justificat el seu compliment mitjançant l’opció simplificada del 
document bàsic ja que no es supera el 60% de superfície d’obertures en cap orientació, 
ni la superfície dels lluernaris supera el 5% de la de la coberta. 
Envolvent tèrmica  
Segons el DB HE ESTALVI D’ENERGIA la zona climàtica corresponent al municipi és 
C1 , atès que així s’estableix en l’apèndix D d’aquest Document Bàsic. S’adjunta fitxa 
específica del seu compliment, atenent als usos establerts en el projecte, així com els 
plànols de càlcul. 

 

> DB_HE_2. RENDIMENT DE LES INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES. 
El rendiment de les instal·lacions tèrmiques i dels seus equips es regularà d’acord amb 
el vigent Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) 

 

> DB_HE_3. EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE LES INSTAL·LACIONS D’IL·LUMINACIÓ. 
S’aplicarà el DB HE 3 a totes les instal·lacions d’il·luminació interior de l’edifici projectat. 
La luminància mitjana horitzontal mantinguda (Em), l’índex d’enlluernament unificat 
(UGR) i l’índex del rendiment del color (Ra) s’adequaran a les necessitats d’il·luminació 
dels usuaris de cada zona. 
L’eficiència energètica es garantirà limitant el valor del VEEI a 7,5 W/m2x100 lux a les 
zones comunes i a 5 W/m2x100 lux als aparcaments. Les zones d’ús esporàdic han de 
disposar d’un control d’encesa i apagada per sistema de detecció de presència o 
sistema de temporització.  

 

> DB_HE_4. CONTRIBUCIÓ SOLAR MÍNIMA ACS. No es conidera. 
 

> DB_HE_5. CONTRIBUCIÓ FOTOVOLTAICA MÍNIMA D’ENERGIA ELÈCTRICA. Atenent a l’àmbit 
d’aplicació del DB_HE_5, no es considera la seva aplicació al no estar, l’edifici projectat 
entre els supòsits relacionats.  
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DB_HS. HABITABILITAT SALUBRITAT.  
En relació al compliment del DOCUMENT BÀSIC DE SEGURETAT D’UTILITZACIÓ, 
DB_SU_CTE, cal especificar, tal com s’ha comentat anteriorment, que l’àmbit d’aplicació és 
el que s’estableix amb caràcter general per el conjunt del CTE en L’ARTICLE 2 de la 
PRIMERA PART, citat en l’apartat anterior d’aquesta memòria, i en conseqüència, i tal com 
s’ha justificat en l’apartat general caldria considerar-ne la seva aplicació. 
A continuació es desenvolupen les exigències que afecten a conjunt de l’edifici: 
 

> DB_HS_1. PROTECCIÓ ENFRONT DE LA HUMITAT. 
El risc previsible de presència inadequada d’aigua o humitat a l'interior dels edificis i en 
els seus tancaments es limitarà d’acord amb el que estableix el DB HS 1. Segons 
aquests DB el grau d’impermeabilitat dels diferents tancaments en funció de les seves 
sol·licitacions serà el següent: 

 Murs        

 Coeficient de permeabilitat del 
terreny  

   0.01 cm/
s 

 Presència d’aigua     baixa   
 Grau d’impermeabilitat exigit     1   
         
 Terres       

 Coeficient de permeabilitat del 
terreny  

   0.01  cm/
s 

 Presència d’aigua     baixa   
 Grau d’impermeabilitat exigit     1   
         
 Façanes       
 Zona pluviomètrica de promitjos     IV   
 Zona eòlica     C   
 Alçada de coronació de l’edifici     6 m    
 Classe d’entorn de l’edifici     E1   
 Grau d’exposició al vent    V3   
 Grau d’impermeabilitat mínim     2   

 

> DB_HS_2. RECOLLIDA I EVACUACIÓ DE RESIDUS. 
L’edifici disposarà d’espais individuals per a contenidors selectius, d’acord amb el que 
disposen el DB HS 2, l’article 7 DEL DECRET 21/2006, d'ecoeficiència en els edificis. 

 

> DB_HS_3. QUALITAT DE L’AIRE INTERIOR. 
L’edifici disposarà d’uns mitjans de ventilació perquè els seus recintes es puguin ventilar 
adequadament, eliminant els contaminants que es produeixin de forma habitual durant 
l’ús normal de l’edifici, d’acord amb els paràmetres i les condicions de disseny del 
DB_HS_3.  

 

> DB_HS_4. SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 
L’edifici disposarà de mitjans adequats per a subministrar aigua per al consum de forma 
sostenible a l’equipament higiènic previst, aportant cabals suficients per al seu 
funcionament, sense alteració de les propietats d’aptitud per al consum i impedint els 
possibles retorns que puguin contaminar la xarxa, incorporant mitjans que permetin 
l’estalvi i el control del cabal d’aigua. 
En conformitat amb el DECRET 21/2006, d'ecoeficiència en els edificis, les cisternes 
dels vàters tindran mecanismes de doble descàrrega i en cas de la previsió d’instal·lació 
de rentavaixelles, aquesta serà amb aigua freda i calenta. 
No obstant d’acord amb el DECRET 21/2006, d'ecoeficiència en els edificis, totes les 
aixetes de lavabos, bidets, aigüeres i equips de dutxa tindran un cabal màxim de 0,20 
DM3 PER SEGON.  
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> DB_HS_5. EVACUACIÓ D’AIGÜES. 

Les instal·lacions d’evacuació d’aigües residuals compliran les condicions de disseny, 
dimensionament, execució i materials previstes al DB_HS_5, així com els paràmetres 
de l’article 3 del DECRET 21/2006 d'ecoeficiència en els edificis.  
Es considera en l’execució de la nova instal·lació de clavegueram, la qual queda 
connectada amb un sifó previ a l’estació de depuració que es projecta realitzar. 
 

 
DB_HR. PROTECCIÓ ACÚSTICA.  
Als efectes de  protegir els ocupants dels edificis de les molèsties que ocasiona els sorolls, i 
assolir un nivell acústic acceptable es compliran les condicions mínimes exigides en el 
DB_HR, sobre condicions acústiques en els edificis.  
En la memòria del projecte executiu hauran de constar  els càlculs justificatius del 
compliment de la normativa. 
 
NORMATIVA DE CATALUNYA.  
També es compliran els paràmetres ambientals en edificis d’habitatges contemplats en 
L’ARTICLE 5 del DECRET 21/2006 d’Ecoeficiència en els edificis, segons el qual els 
elements de separació entre habitatges i espais comunitaris o entre diferents habitatges ha 
d’incorporar unes solucions constructives que comportin un aïllament mínim de 48 DBA.  
Aquest precepte és d’aplicació a tots els edificis de nova construcció, als procedents de 
reconversió d’antigues edificacions i a les obres de gran rehabilitació.  
D’acord amb el DB_HR, sobre condicions acústiques en els edificis es compliran les 
següents condicions d’aïllament mesurat en DBA:  
 
 

 
 
 

 
ALTRES REGLAMENTS I DISPOSICIONS.  

 

ENDERROCS I RESIDUS D’OBRA.  
S’adjunta la fitxa justificativa corresponent. 

 

CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA.  
Atenent a l’article 2, del REIAL DECRET 47/2007, de 19 de gener, per el qual s’aprova el 
PROCEDIMENT BÀSIC PER A LA CERTIFICACIÓ D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DELS 
EDIFICIS, l’objecte i l’àmbit d’aplicació del mateix, és situa en els edificis de nova 
construcció i en les modificacions, reformes o rehabilitacions d’edificis existents, amb una 
superfície útil superior a 1.000 m2 en els que es renovi més del 25% del total dels seus 
tancaments. 
La Qualificació energètica assolida per l’edifici, d’acord amb el mètode simplificat de càlcul 
és tipus A. 
S’adjunta certificat d’eficiència energètica normalitzat. 
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5. PRESSUPOST 

 
El pressupost per a contracta de les obres puja la quantitat de 94.480,56 € més 19.840,92 € d’IVA. 
 
 
La Garriga, maig de 2019 

 
 
 
Jordi Carreras          
Enginyer industiral 
Cap d’àrea de territori i sostenibilitat                  
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Estudi de seguretat i salut. 
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Principis generals aplicables durant l'execució de l'obra 

 

Segons el que s’estableix a l'article 10 del R.D.1627/1997 s'aplicaran els principis d'acció 
preventiva durant l'execució de les obres i en particular a les següents activitats: 

 
a) El manteniment de les obres en bon estat d'ordre i neteja 
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions 

d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació 
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 
d) La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents 

materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses 
e) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 
f) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi 

a l'obra o a prop de l'obra. 

   
Els principis d’acció preventiva son: 
 

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

b) Tenir en compte l'evolució de la tècnica 
c) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 
d) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del 

treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el 
treball 

e) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 
f) Donar les degudes instruccions als treballadors. Cal informar a cada equip de treball de les 

tasques a realitzar i de les mesures de seguretat a adoptar per a cada tasca. 
 
Avaluació de riscos i proteccions dels riscos i mesures de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra  

 
A.  Treballs de replantejament 

 

En els treballs de replantejament i/o topografia, es tindrà en compte els riscos generals que 
s’especifiquen a continuació. 
Com a riscos específics els afecten els propis de cada unitat específica d’obra 
 
� Riscos 
Atropellament per màquines i vehicles 
Caigudes al mateix nivell o diferent 
Cops i projeccions 
 
� Proteccions dels riscos  
En cas de treballs pròxims a zones de tràfic de vehicles es realitzarà, amb la suficient antelació, 
la senyalització escaient per a talls, desviacions,... 
Pels treballs a fer al costat de línies elèctriques aèries, es tindrà en compte les distàncies de 
seguretat marcades a l’apartat de treballs al costat d’instal·lacions alienes a l’obra. 
Es farà servir roba de treball amb elements reflectants 
No es faran servir elements metàl·lics (mires, cintes,...) prop d’instal·lacions elèctriques. 

 
� Proteccions individuals 
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Casc de seguretat 
Roba de treball 
Armilla reflectant 

 

 
B. Moviments de terres 

 

�  Riscos 
Projeccions de fragments o partícules 
Atropellament per màquines i vehicles 
Caigudes al mateix nivell o diferent 
Sobreesforç, postures inadequades o moviment repetitius 
Trepitjades sobre objectes 
Exposició a agents com pols, soroll i vibracions 
 
� Proteccions dels riscos  

A nivell de sòl s’acotaran les àrees de treball. 
En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades. 
Prèviament al començament dels treballs s’estudiarà les repercussions de les excavacions a les 
àrees limítrofs i es resoldran  les interferències amb les canalitzacions de serveis existents les 
interferències. 
El procediment de treball segur en la realització de rases contemplarà els talussos o 
apuntalaments segons el que estableixin les característiques del terreny. 
L’accés del personal a les rases s’efectuarà mitjançant escales que estaran degudament 
ancorades. L’escala sobrepassarà 1 metre, com a mínim, el nivell superior de la rasa. 
Les àrees de treball en les que l’excavació determini riscos de caiguda d’alçada s’acotaran 
degudament  amb barana de 90 cm i a partir de 2 m de profunditat sempre es col·locarà 
barana. 
 
� Proteccions individuals 

Casc de seguretat 
Roba de treball 
Armilla reflectant 
Ulleres contra-impactes 
Mascaretes i guants de seguretat 
Botes de seguretat 
Protector auditiu i cinturó antivibrador 

 

C. Fonamentacions 

 

�  Riscos 
Caiguda d’objectes 
Caigudes de persones al mateix i/o diferent nivell 
Esfondraments 
Punxades i cops contra obstacles 
Trepitjades sobre objectes punxants 
Contactes amb formigó 
Desplom de parets de rases 
Atrapament 
Vibracions per utilització d’agulla vibrant 
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Soroll puntual i ambiental 
Contacte elèctric 
 
� Protecció dels  riscos 
Durant el moviment de ferro s’evitarà que els paquets de ferro passin per damunt del personal. 
Mentre es realitza l’abocament es prestarà especial atenció a les parets de rases i pous en 
prevenció de possibles desmunts. 
En tot moment es mantindran les zones de treball netes i endreçades 
S’habilitaran camins d’accés als talls, establint-se passarel·les per poder travessar rases i 
pous sense risc de caiguda 
Es senyalitzaran  i protegiran les excavacions 
Els vibradors estaran proveïts de presa a terra 
Prèviament a l’abocament del formigó directament amb el camió formigonera s’instal·laran 
topalls de frenada en el lloc on hagi de quedar situat el camió, essent convenient no 
estacionar-lo en rampes amb pendents fortes. 
Els operaris mai es situaran darrera dels vehicles en maniobres de marxa enrere, per altra 
banda sempre hauran de ser dirigides des de fora del vehicle. 

 
�  Proteccions individuals 

Casc de seguretat 
Roba de treball 
Armilla reflectant 
Ulleres contra-impactes 

 Mascaretes 
 Guants de seguretat 
 Botes de seguretat 
 Protector auditiu 
 Cinturó antivibrador 

 
 

D. Ferms i Pavimentacions 

 

�  Riscos 
Atropellament per maquinaria i vehicles 
Atrapaments per maquinaria i vehicles 
Col·lisions i bolcades 
Interferència amb línies elèctriques aèries o soterrades 
Cremades per utilització de materials bituminosos 
Esquitxades 
Pols 
Soroll 

 
�  Protecció dels riscos 

Els vehicles i maquinària seran revisats abans del començament de l’obra. 
Es regaran els talls convenientment i amb la freqüència necessària per evitar la formació 
d’ambients amb pols 
Es mantindrà en tot moment la senyalització viària establerta per al desviament de carrers 
Durant l’execució de l’enllosat de voreres es mantindran les zones de treball en perfecte 
estat de neteja 
El tall de peces haurà de realitzar-se per via humida, per evitar afeccions respiratòries 
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En cas de fer servir serra de disc pel tall de peces, s’aplicaran les normes establertes per 
al seu ús. 
Per tal de minimitzar els riscs d’accidents per sobreesforços, es farà servir per al 
moviment de voreres els útils existents en aquesta feina 
Totes les arquetes, pous, registres etc. ... existents s’han de mantenir amb la seva tapa 
posada i en defecte d’això amb tapes provisionals. 

 
� Proteccions individuals 

Casc de seguretat 
Roba de treball 
Armilla reflectant 
Ulleres contra-impactes 
Mascaretes 
Guants de seguretat 
Botes de seguretat 
Protectors auditius 

 

E. Reblerts i compactacions 

 

�  Riscos 
Atropellament per maquinaria i vehicles 
Atrapaments per maquinaria i vehicles 

 
Col·lisions i bolcades 
Interferència amb línies elèctriques aèries o soterrades 
Cremades per utilització de materials bituminosos 
Esquitxades 
Pols 
Soroll 
 

�  Protecció dels riscos 
Els vehicles i maquinària seran revisats abans del començament de l’obra. 
Es regaran els talls convenientment i amb la freqüència necessària per evitar la formació 
d’ambients amb pols 
Es mantindrà en tot moment la senyalització viària establerta per al desviament de carrers 
No es permetrà la presencia de persones sota el radi d’acció de les màquines 
 

�  Proteccions individuals 
Casc de seguretat 
Roba de treball 
Armilla reflectant 
Ulleres contra-impactes 
Mascaretes 
Guants de seguretat 
Botes de seguretat 
Protector auditiu 

 
F. Enllumenat i electricitat 

 

�  Riscos 
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Caigudes de persones 
Caigudes de material 
Talls i Cops  per  la utilització d’eines manuals 
Electrocució 
 

�  Protecció dels riscos 
Durant el muntatge de la instal·lació s’impedirà mitjançant cartells d’advertència de risc 
que ningú pugui connectar la instal·lació a la xarxa. 
Els mànecs de les eines manuals estaran protegit amb materials dielèctrics, estant 
prohibida la seva manipulació i alteració. Si l’aïllament estigués deteriorat es retirarà l’eina. 
Els muntatges i desmuntatges elèctrics es realitzaran per personal especialitzat que 
demostrin documentalment que ho son. 
Tot el personal que manipuli conductors i aparells accionats per electricitat estaran dotats 
de guants aïllants i calçant aïllants 

�  Proteccions individuals 
Casc de polietilè 
Roba de treball 
Armilla reflectant 
Ulleres contra-impactes 
Mascaretes 
Guants de aïllants a l’electricitat 
Botes aïllants a l’electricitat 
Protector auditiu 

 

G. Senyalització 

 

�  Riscos 
Atropellaments per màquines o vehicles 
Caiguda al mateix nivell 
Pols 
Sorolls 
Cops i projeccions 
 

�  Protecció dels riscos 
Es senyalitzarà amb suficient antelació, la zona de treball sobre la calçada. 
No es treballarà en llocs on hi hagi riscos de caigudes d’alçada si aquests no estan  
protegits degudament. 
Per als casos de senyalització de tipus elèctric, es prendran les mesures especificades a 
l’apartat d’enllumenat 
A la utilització de pintures i dissolvents, atenent a la seva naturalesa de tipus químic, 
s’estarà a allò especificat pel fabricant en quant a ús i emmagatzematge, utilitzant, en tot 
cas com a proteccions personals, guants de goma, careta respiratòria i ulleres de 
seguretat. 
 

�  Proteccions individuals 
Casc de polietilè 
Roba de treball 
Armilla reflectant 
Ulleres contra-impactes 
Mascaretes 
Guants de seguretat 
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Botes de seguretat 
Protector auditiu 

 
H. Acabats i jardineria 

 

� Riscos 
Atropellaments per màquines o vehicles 
Caiguda igual o diferent  nivell 
Bolcades de vehicles 
Contactes amb línies elèctriques 
Tall o cops per la utilització d’eines manuals 
Sobre esforços 
Cossos estranys als ulls 
Dermatitis per contacte amb el ciment 
Cremades 
Pols 
Sorolls 

 
�  Protecció dels riscos 

 
Pels treballs de jardineria 
Per a la manipulació d’adobs i pesticides s’ha de seguir escrupolosament les 
especificacions del fabricant. 
Els envasos buits que hagin contingut plaguicides mai no han de ser reutilitzats per altres 
usos. 
 
Treballs d’acabats.  
En treballs al costat de vehicles en circulació es realitzarà amb antelació la senyalització o 
protecció oportuna. 
Els operaris no carregaran a mà o a les espatlles peces de mes de 50 kg. 
En la utilització de pintures i dissolvents, atenent a la seva naturalesa de tipus químic, 
s’estarà a allò especificat pel fabricant en quant a ús i emmagatzematge, utilitzant, en tot 
cas com a proteccions personals, guants de goma, careta respiratòria i ulleres de 
seguretat. 
 

�  Proteccions individuals 
Casc de polietilè 
Roba de treball 
Armilla reflectant 
Ulleres contra-impactes 
Mascaretes 
Guants de seguretat 
Botes de seguretat 
Protector auditiu 
 
 
 

 
Instal·lacions alienes a les obres 
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� Riscos 
Riscos d’atropellament  i xocs ja sigui de persones com de vehicles produïts per la proximitat  a les 
vies de circulació, i risc fonamentalment d’electrocució, cremades, asfíxia, deguts a interferències 
amb: 
Línies elèctriques subterrànies 
Instal·lació de gas 
Instal·lació d’aigua i sanejament 
Instal·lacions de telefonia 
 
� Mesures preventives 
Si es preveuen interferències amb instal·lacions alienes a l’obra, abans del començament d’aquesta 
es demanarà informació prenent, si fos necessari, les  mesures que estableixin les companyies 
propietaris del servei. 
Tota normativa de seguretat  que es detalla a continuació estarà supeditada a les instruccions 
generals i especifiques que subministri per escrit la companyia propietària dels serveis intervinguts. 
 
Treballs en proximitat a línies elèctriques subterrànies 
Actuacions prèvies 
Informar-se de la possible existència de cables enterrats, preferentment a la companyia elèctrica que 
subministri energia a la zona. 
Realitzar les gestions oportunes per aconseguir el corresponent descàrrec de la línia. 

 
Procediment d’actuació 

� Si es coneix perfectament la línia (tensió, profunditat, trajecte i sistema de protecció) 
Es podrà excavar mecànicament fins a una distància (projeccions verticals i horitzontal) de 0.5m , 
havent-ne de continuar l’aproximació manualment fins accedir a la protecció . 

� Si no es coneix amb exactitud el traçat, profunditat i sistema de protecció de la línia. 
S’haurà de sol·licitar a la companyia que mitjançant un detector de camp defineixi les coordenades 
del traçat de la línia a la zona on s’ha d’actuar. 
 

1. Treballs en proximitat de xarxa elèctrica 
El procediment de treball des de que s’iniciï l’excavació es realitzarà de conformitat amb la 
companyia subministradora del corrent elèctric. 
Les proteccions personals obligatòries, especifiques del risc, consistiran en guants dielèctrics de 
seguretat adequats a la tensió de la línia. Igualment serà obligatori el casc de seguretat amb galtera, 
protecció ocular i calçat de seguretat classe III (aïllants). 
En qualsevol cas, es preceptiu l’execució de cales com a mínim en dos punts de traçat per confirmar 
l’exactitud del traçat abans de l’inici dels treballs. 

 
2. Treballs en proximitat a instal·lacions d’aigua i xarxes de sanejament 

Per a la realització dels treballs en pous, col·lectors, etc...es tindrà en compte les mateixes 
proteccions que a les conduccions elèctriques subterrànies, i encara que en aquest cas no pot 
produir-se risc d’electrocució o incendi si pot produir-se una possible intoxicació per emanacions 
diverses. Altres punts concrets a tenir en compte son: 
 
Que la ventilació sigui suficient, de manera que el percentatge d’oxigen a l’aire no baixi del 18%, així 
com l’existència de gasos com l’àcid sulfhídric i el monòxid de carboni estigui per sota dels límits 
permesos i que no existeixi gas inflamable o explosiu (per ex: metà) a la proporció suficient per 
iniciar un incendi o explosió. 
 
En cas pluja o previsió d’aquesta es suspendran els treballs. 
Sempre hi haurà una persona a l’exterior pendent dels treballs, per actuar ràpidament en cas 
d’emergència. 
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Si s’utilitzen punts de llum, aquests han de ser estancs i amb tensió de seguretat. 

 
3. Treballs en proximitat a conduccions de gasos i líquids inflamables 

Actuacions prèvies 
En cas que les canonades vagin soterrades s’actuarà segons els següents passos: 

a. Identificació: S’identificarà el producte que transporti la canonada 
b. Senyalització: Es procedirà a localitzar la canonada mitjançant un detector marcant amb 

picots la seva direcció i profunditat. 
  

Procediments de l’operació 
a. Conduccions soterrades a profunditat igual o inferior a 1 metre 
En aquest cas es començarà sempre fent proves a mà, fins arribar a la generatriu de la canonada. 
b. Conduccions soterrades a profunditat superior a 1 metre. 
Es podrà començar l’excavació amb màquines fins arribar a 1 metre per sobre de la canonada, 
procedint a continuació com al punt anterior 
Una vegada localitzada la canonada es podrà excavar amb mitjans mecànics fins a 0.5 m de la 
canonada. 

 
Normes de seguretat 
Quan es treballi a la proximitat de conduccions de líquids i gasos inflamables o quan sigui necessari 
descobrir aquestes es refermarà especialment els punts següents: 
Comprovació periòdica de gas a l’ambient. En cas de fuga de gas o incendi, tot el personal de l’obra 
es retirarà mes enllà del límit de seguretat assenyalat, rebent només instruccions del personal 
competent de la companyia propietària de la instal·lació. 
La zona de treball ha d’estar tancada i senyalitzada convenientment, quedant completament prohibit 
fumar o realitzar qualsevol tipus de foc o espurna dins de l’àrea afectada, per la qual cosa s’intentarà 
evitar l’ús de màquines de combustió sinó estan dotades de reixat tallafocs. 

 
Anàlisi de la maquinària d’obra 

 

  Tota la maquinaria mòbil, abans de la seva entrada a l’obra, disposarà de certificat del seu correcte 
estat de seguretat. A més la maquinària mòbil matriculada haurà d’haver passat la ITV corresponent. 

 
Comprovacions a efectuar 
� Còpia del permís de conducció (conductor) 
� Còpia de la fitxa tècnica 
� Còpia del rebut de l’assegurança 
� Còpia de l’informe de la inspecció tècnica ITV 
� Còpia del llibre de manteniment i reparacions 

 
La resta d’equips de treball (RD 1215/1997) tindran certificat CE, o es disposarà d’un document 
acreditatiu d’estar adaptats segons s’especifica en la disposició transitòria única del Reial decret 
1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut. 
 
Tot el personal que manipuli un equip de treball haurà d’estar informat sobre els seus riscos i 
mesures de prevenció i estar autoritzat per a la seva utilització. 
Es procurarà lliurar al personal les instruccions de seguretat realitzades pel propi fabricant de la 
màquina i, si això no es factible, es lliurarà de la que s’esmenta a continuació. 

 
Proteccions dels riscos generals i mesures de Seguretat i Salut 
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Els vehicles i maquinaria utilitzats seran revisats abans del inici de l’obra i durant el 
desenvolupament d’aquesta es portaran a terme revisions periòdiques a fi de garantir el seu bon 
estat de funcionament i seguretat. 
Periòdicament es passarà revisió a la maquinaria d’excavació i transport, amb especial atenció al 
estat del mecanisme de frenat, direcció, elevadors hidràulics, senyals acústiques i il·luminació. 
Els vehicles hauran d’estar proveïts d’extintors situats a la cabina del conductor. 
 
Tot vehicle o maquinària de moviment de terres, haurà de disposar d’un mecanisme que 
automàticament faci sonar la botzina, a l’iniciar la marxa enrere. 
Tant els mitjans d’elevació (camió grua) com els elements d’hissar (eslingues, ganxos,...) 
compliran amb el coeficient de seguretat necessari. 
Totes les màquines accionades elèctricament, tindran les corresponents proteccions a terra i 
interruptors diferencials, mantenint en bon estat totes les connexions i cables 
No es permetrà la presencia de persones sota el radi d’acció de les màquines. 
Totes les eines elèctriques hauran de ser de classe II amb doble aïllament i connectades als 
quadres d’obra mitjançant el seu corresponent endoll normalitzat. 
La il·luminació mitjançant portàtils, es farà amb portalàmpades estancs amb mànec aïllant i xarxa 
de protecció de bombeta. 
Es prohibeixen expressament connectar cables elèctrics a quadres d’alimentació sense la 
utilització d’endolls mascle-femella. 
 
Proteccions individuals generals 
En general els operaris de les màquines hauran de fer servir les següents proteccions: 

� Serà obligatori l’ús del casc de seguretat i l’armilla reflectant fora de la màquina 
� Protectors auditius 
� Guants de seguretat de cuir 
� Botes de seguretat 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció es dotarà als 
treballadors  d’aquests. 

 
MARTELL TRENCADOR 
� Riscos 

Bolcat del vehicle 
Cops i Contusions 
Col·lisions i atropellaments 
Projecció d’objectes o partícules 
Pols i sorolls 

 
� Protecció dels riscos 
S’extremarà la precaució al circular per terrenys irregulars o sense consistència 
El maquinista serà sempre una persona qualificada 
S’utilitzaran senyals acústics de marxa enrere i es vigilarà el bon funcionament dels llums 

 
DÚMPER 

La denominació de dúmper compren una determinada gamma de vehicles destinats al transport 
de materials lleugers, utilitzats en l’interior i voltants d’obres de construcció. La natura dels riscos 
derivats de la seva utilització son: 

 
� Bolcades de la maquinaria durant la càrrega, el trànsit o la descàrrega. 
� Atropellament de persones 
� Xocs amb obstacles o altres vehicles 
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� En els vehicles que no disposin d’encesa elèctrica, cops degut a l’accionament de la 
maneta de posada en marxa 

� Caigudes a diferent nivell des de la màquina i/o atropellament 
� Els derivats de l’ús del vehicle per a persones no qualificades 
� Sorolls i  pols ambiental 
� Els derivats de la vibració durant la conducció 

 
Per garantir un ús segur del vehicles s’ha de seguir les següents normes de seguretat: 

 
POSADA EN MARXA 
Per als vehicles que no disposin d’encesa elèctrica i la seva posada en marxa sigui a través de 
l’accionament de maneta es tindrà en compte: 
La maneta s’ha d’agafar col·locant el dit polze del mateix costat que la resta dels dits. 
La maneta tindrà una longitud adequada per tal d’evitar que es copegin parts pròximes a ella 
Quan el vehicle es deixi estacionat es retiraran els elements necessaris que impedeixin la seva 
posada en marxa per qualsevol persona no autoritzada a l’efecte. 
 
 
CÀRREGA 
Quan el vehicle disposi de dispositiu d’enganxada per a remolc, aquest es mantindrà immobilitzat 
metre duri l’operació de càrrega. 
Abans d’iniciar la marxa es revisarà la càrrega observant la seva disposició i que aquesta no provoqui 
inestabilitat en el vehicle 
Les càrregues seran apropiades al tipus de vehicle disponible i en cap cas dificultaran la visibilitat del 
conductor ni superaran lateralment l’amplada del vehicle. 
No es pot carregar el vehicle per sobre de les seves possibilitats, a més, aquest portarà en un lloc 
visible la càrrega màxima que està autoritzat a transportar. 

 
CIRCULACIÓ 
Les rampes s’han de baixar amb el vehicle d’esquena a la marxa quan està carregat, a poc a poc i 
evitant frenar de cop. 
No es circularà per rampes amb pendents superiors a 20% en terrenys humits i al 30% en terrenys 
secs. 
S’establiran vies de circulació còmodes i lliures d’obstacles, senyalitzant les zones perilloses. 
No es circularà sobre talussos. 
En les rampes per les quals circulin existirà al menys un espai lliure de 70 cm sobre les parts que mes 
surtin del vehicle. 
Quan s’estacioni el vehicle s’accionarà el fre de mà i s’aturarà el motor. Si es troba en pendent a mes 
a més es calçaran les rodes. 
Es circularà a velocitats sempre inferiors a 20 km/h. 
S’evitarà circular per terrenys  irregulars i poc consistents. 

 
El vehicle s’utilitzarà només pel transport de materials, mai de persones sobre la màquina. 
Si es transporta formigó, es precís tenir cura amb el possible enduriment del mateix. En cas de 
succeir, al bascular, el centre de gravetat del conjunt de la màquina-càrrega avançaria, podent produir 
bolcada. 
 
DESCÀRREGA 
Quan es faci el vessament de la càrrega al costat de les rases i/o talussos s’haurà de col·locar un 
topall. 

 
CONDUCCIÓ 
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La manipulació del dúmper només la realitzarà el personal autoritzat que disposi de permís de conduir 
tipus B-1 
Quan el dúmper hagi de circular per vies publiques, aquest complirà amb totes les condicions 
previstes al codi de circulació. 
El conductor utilitzarà com a mesures de protecció individual casc de seguretat, botes de seguretat, 
armilla reflectant. 

 
NORMES DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DEL DÚMPER 
Abans de començar el treball s’ha de comprovar l’estat dels frens, la direcció i la pressió dels 
pneumàtics. 
En cas d’observar deficiències i/o anomalies en el funcionament del vehicle caldrà comunicar-les  
immediatament a l’encarregat. 
Les reparacions les realitzarà sempre personal especialitzat, MAI no es faran de manera improvisada 
en l’obra. 
La revisió general del vehicle i el seu manteniment ha de seguir les instruccions marcades pel 
fabricant. 
CAMIÓ DE TRANSPORT 
� Riscos 
Caigudes a diferent nivell (al entrar i sortir de la cabina) 
Atropellament de persones 
Atrapaments (obertura o tancament de la caixa) 
Els derivats d’operacions de manteniment 
Bolcades de camió 
Xoc amb altre vehicles 
Caigudes d’elements hissats 
Soroll 
Pols ambiental 

 
� Protecció dels riscos i mesures de seguretat 
Els camions estaran en perfectes condicions de manteniment, en prevenció de risc mecànic. 
L’accés i circulació interna de camió a l’obra es realitzarà per llocs indicats a tal efecte amb menció 
especial al compliment de les normes de circulació. 
Abans d’iniciar les maniobres de descàrrega de material, a mes de la instal·lació del fre de mà, 
s’instal·laran falques per immobilitzar les rodes. 
 
CAMIÓ GRUA 
� Riscos 
Bolcades del camió 
Caigudes a diferent nivell 
Atropellament de persones 
Atrapaments 
Els derivats de les operacions de manteniment 
Cops per la càrrega 
Caigudes en pujar i baixar del camió 
Contactes elèctrics 
 
� Protecció dels riscos i mesures de seguretat i salut 
Els camions estaran al dia del manteniment ordinari, en prevenció de riscos mecànics 
Els sergents estabilitzadors si els tingués hauran de recolzar-se sobre terreny ferm o sobre taulons de 
9 cm de gruix per utilitzar-los com a element de repartiment. 
Es prohibeix romandre o realitzar treballs dins del radi d’acció de la grua. 
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Els ganxos estaran dotats de pestells de seguretat. 
L’accés i circulació interna es realitzarà pels llocs indicats, amb menció especial al compliment de les 
normes de circulació i a  la senyalització disposada. 

 
FORMIGONERA ELECTRICA 
� Riscos 
Contactes elèctrics 
Atrapaments 
Contactes amb formigó 
Projeccions 
Cops 
 
� Proteccions dels riscos i mesures de seguretat i salut 
L’equip disposarà del segell CE 
L’equip es situarà a superfícies planes i resistents 
No s’introduirà mai la ma dins la cubeta quan la formigonera estigui en funcionament 
El cable d’alimentació elèctrica tindrà el grau d’aïllament adequat a intempèrie i la seva connexió  a 
borns, perfectament protegit. 
La neteja de les paletes per realitzar la barreja i totes les operacions de manteniment i reparació, es 
realitzaran amb la màquina desconnectada. 
 
� Equips de protecció personal 
Casc de protecció 
Botes de seguretat amb puntera i plantilla 
Botes de goma amb puntera i plantilla 
Ulleres de protecció 
Guants de goma per a manipulació de formigó 
 
GRUPS ELECTRÒGENS 
� Riscos 
Explosions a carregar combustible 
Contactes elèctrics directes o indirectes 
Sobre esforços 
Bolcades durant el transport 

 
PROTECCIONS DELS RISCOS I MESURES DE SEGURETAT I SALUT 
El transport en suspensió es realitzarà mitjançant eslingues a quatre punts 
En carregar el combustible el motor estarà sempre parat i amb les claus de contacte retirades. 
Hi haurà les corresponents carcasses protectores. 
Es connectaran a quadre les connexions amb interruptors diferencial 300 mA i pressa de terra amb 
resistència no superior a la que garanteix un tensió màxima de 24v. 
La protecció contra el contacte elèctric indirecte establirà mitjançant la posada a terra del neutre del 
grup. 

 
COMPRESSOR 
� Riscos 
Bolcades durant el transport 
Cops per la descàrrega 
Soroll 
Trencament de la mànega de pressió 
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Per emanació de gasos tòxics del tub d’escapament 
Atrapament de persones 
Els derivats de les operacions de manteniment 

 
PROTECCIÓ DELS RISCOS I MESURES DE SEGURETAT I SALUT 
El transport en suspensió es realitzarà mitjançant un eslingat. 
Les operacions de proveïment de combustible es realitzaran amb el motor parat. 
Les mànegues a fer servir estaran en perfectes condicions d’ús. 

 
MARTELL PNEUMÀTIC 
� Riscos 
Lesions per trencament de les barres o punters de la broca 
Lesions per trencament de les mànegues pneumàtiques 
Projecció d’objectes o partícules 
Vibracions en membres i òrgans interns del cos 
Soroll puntual i ambiental 
Pols ambiental 
Sobreesforços 
Contactes amb energia elèctrica 
 
� Protecció dels riscos i mesures de seguretat  i salut 
Es revisaran diàriament les mànegues i els elements de subjecció. 
Aquesta màquina, a part dels perills que té per si mateixa, queda condicionada als riscos inherents a 
l’element sobre el que actua. 
Els treballs poden ser múltiples i no previstos degut a que són treballs que han de ser desfets 
posteriorment a la seva realització. 

 
SERRA DE DISC PER A FUSTA 
� Riscos 
Contactes amb el disc en moviment 
Retrocés i/o projecció de partícules 
Projecció del disc o part d’ell 
Atrapament amb les corretges de transmissió 
Contacte elèctric 

 
� Protecció dels riscos i mesures de seguretat i salut 
El dispositiu de posada en marxa ha d’estar situat a l’abast de l’operari, però de tal manera que resulti 
impossible posar-se en marxa accidentalment 
La fulla de serra serà d’excel·lent qualitat, i es col·locarà ben ajustada i estreta per a que no es 
descentri ni es mogui durant el treball. 
La fulla es protegirà per sota, lateralment amb dues mampares desmuntables. Sobre la taula, es 
protegirà la part posterior amb un ganivet divisor i la part anterior amb un cobertor regulable 
No es faran servir guants per tallar amb la serra 

 
� Instruccions d’ús de la màquina 
La serra circular normalment utilitzada en la construcció es una màquina reconeguda com a perillosa. 
Per garantir un ús segur de la mateixa s’ha de seguir les següents normes generals de seguretat: 

 
� La màquina no haurà d’ésser utilitzada per persona diferent al treballador que la tingui al seu 

càrrec. 
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� La utilització correcta dels dispositius protectors haurà de formar part de la formació que tingui 
l’operari 

� Mai no es poden inutilitzar els dispositius de protecció de la màquina (carcassa protectora 
superior, resguard inferior,...) 

� La ubicació de la maquinaria serà la mes adequada perquè no hi hagi interferències amb 
altres treballs, de trànsit ni obstacles. A mes la màquina estarà perfectament anivellada abans 
de començar el seu treball. 

� En tot moment es mantindrà l’àrea i la taula de treball netes de les restes i despreniments de 
talls anteriors. 

� Abans de començar els treballs amb la màquina es comprovarà: l’esmolat del disc, el seu 
estat de conservació, la seva fixació, el sentit giratori i l’anivellat. 

� Per realitzar el canvi de disc es desconnectarà prèviament la màquina de la seva font 
d’alimentació. 

� No es tallarà res que porti al seu interior parts metàl·lics o materials abrasius 
� S’utilitzaran d’altres accessoris segons el que requereixi el treball a desenvolupar. 
� Mai no s’ha d’empènyer la peça que es vulgui tallar amb els dits polzes de les mans esteses. 
� L’operari que utilitzi la màquina haurà de fer servir ulleres anti-projeccions, casc, guants i 

mascareta 
� En cas d’avaria es desconnectarà la màquina de la seva font d’alimentació. Es disposarà de 

cartells d’avís. La seva reparació es farà per part de personal qualificat. 
� Per evitar riscos elèctrics: 

Cal comprovar que l’interruptor sigui de tipus embotit i que estigui fora de l’abast de les 
corretges de transmissió 
Comprovar que l’interruptor i les bases d’endoll estiguin en perfectes condicions d’ús 
Realitzar sempre connexions amb els connectors adequats, mai amb els cables pelats. 
Cal situar la màquina en llocs secs, evitant les zones humides o mullades 
En cas de pluja cal paralitzar els treballs a l’exterior, tapar la màquina i protegir-la de l’aigua. 
 

EQUIPS DE SOLDADURA ELECTRICA 
� Riscos 
Derivats de les radiacions de l’arc voltaic 
Contacte elèctric directe 
Contacte elèctric indirecte 
Inhalació de vapors 
Projeccions als ulls. 
 
� Protecció dels riscos i mesures de seguretat i salut 
El cable d’alimentació  elèctrica tindrà el grau d’aïllament adequat a la intempèrie i la seva connexió a 
borns mitjançant clavilla. 
Es connectaran a quadre de connexions amb interruptor diferencial 300mA i presa a terra. 
Es faran servir tots els EPIS necessaris 

 
ESMOLADORA 
 
� Manipulació 
Només ha de ser utilitzada per efectuar operacions de mola o similars, però mai com a eina de tall, 
excepte quan s’adoptin les següents mesures: 
Transformar-la en serra de trepar fixa, per això seria necessari l’ús d’un suport especial, dissenyat pel 
fabricant. 
Disc del tipus i  diàmetre que recomani el fabricant per a cada treball en concert 
No retirar mai, la carcassa protectora 
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Si la zona no esta suficientment ventilada, l’operari haurà de fer servir proteccions a les vies 
respiratòries (mascaretes autofiltrants  o filtre tipus mecànics amb el seu corresponent adaptador 
facial) i ulleres de seguretat amb muntura i oculars contra impactes. 

 
� Proteccions individuals 
Casc de seguretat 
Botes de seguretat 
Protectors auditius 
Roba de treball 
Ulleres anti-impactes 
Mascaretes antipols 
Guants de seguretat 

 
2.2  Anàlisi dels equips auxiliars 

 
PLATAFORMA ELEVADORA 
Equip de treball mòbil dotat d’una plataforma de treball, la qual pot pujar, baixar o desplaçar-se 
transportant persones o materials, gracies a una estructura extensible. 
 
Tipologia: 
Tisora 
Braç articular 
Braç telescòpic 
Elevador vertical 
 
� Riscos 
Caigudes de persones a diferent nivell 
Caiguda de persones a mateix nivell 
Caiguda d’objectes per afonament 
Caiguda d’objectes despresos 
Cops contra objectes immòbils 
Atropament per o entre objectes  
Atropament per bolcada de màquines 
Incendis 
Atropellaments, cops i xocs amb o contra  vehicles 
� Mesures preventives 
Utilitzar plataformes elevadores amb segell CE 
Ha de ser utilitzada per persones formades i autoritzades 
Abans d’iniciar els treballs, cal revisar l’entorn de treball per identificar els perills de la zona: línies 
elèctriques, bigues,... 
No utilitzar la plataforma per a finalitats diferents al desplaçament de persones, eines i equips al lloc 
de treball. 
No pujar o baixar de la plataforma quan aquesta es trobi en moviment i mantenir sempre el cos al seu 
interior 
No manipular ni desactivar cap dels dispositius de la màquina, com per exemple d’inclinòmetre 
No sobrepassar la càrrega màxima ni el nombre màxim de persones autoritzat pel fabricant 
No utilitzar plataformes en situació de tempesta elèctrica 
No utilitzar plataforma en situació de vents superiors a allò que ha permès el fabricant 
No permetre que el personal controli des del terra la màquina quan s’està treballant a la plataforma 
No treballar amb plataformes diesel en llocs tancats o mal ventilats 
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No allargar l’abast de la plataforma amb mitjans auxiliars, com escales o bastides. Així mateix tampoc 
no esta permès pujar o seure a les baranes de la plataforma. 
No està permès subjectar la plataforma a estructures fixes. En cas de quedar-se enganxats 
accidentalment a una estructura, no forçar els moviments per alliberar-la. 
Quan es treballi sense llum, cal disposar d’un projector autònom orientable per il·luminar la zona de 
treball i una senyalització lluminosa al terra. 
En finalitzar el treball, cal verificar la total immobilització de la màquina. 
Utilitzar sempre tots els sistemes d’anivellació o estabilització de que es disposa 
Es necessari subjectar a les baranes amb fermesa sempre que s’estigui aixecant o conduint la 
plataforma 
Mantenir la plataforma de treball neta i sense elements que puguin despenjar-se mentre es treballa. 
Utilitzar l’arnés de seguretat a l’interior de les plataformes articulades o telescòpiques, per evitar sortir 
projectat en cas de xoc. 

 
� Proteccions col·lectives 
No es pot accionar la plataforma sense la barra de protecció col·locada o la porta de seguretat oberta 
Es necessari mantenir lliure el radi d’acció de la plataforma sempre, i és molt important deixar un 
espai lliure sobre el cap del conductor. 
A més de l’operador de la plataforma, ha d’haver-hi un altre operador a peu de la màquina a fi 
d’intervenir ràpidament en cas que fos necessari. 
Vigilar i evitar la circulació de màquines i vianants a l’entorn de la màquina. 

 
� Equips de protecció individual 
Casc 
Calçat de seguretat  
Arnés 

 

2.3  Primers auxilis 

 
Disposarem d'una farmaciola fixa, equipada material sanitari i clínic per efectuar les primeres 
cures. 
A mes a mes comptarem amb farmacioles portàtils per cada equip de treball. 
Les farmacioles es revisaran periòdicament i es reposarà immediatament el material consumit. 
Hi haurà manual de primers auxilis a cadascuna de les farmacioles. 
Contingut mínim de la farmaciola: 

 
�  Aigua oxigenada I Alcohol de 96º 

�  Iode I Amoníac 

�  Gases estèrils I Cotó hidròfil estèril 

�  Esparadrap I Guants esterilitzats 

�  Termòmetre I Caixa amb apòsits autoadhesius 

�  Analgèsics 

 
Es mantindrà informat al personal dels emplaçaments dels diferents centre mèdics on, en cas 
d’accident es traslladaran als accidentats. A continuació es relacionen alguns dels centres 
assistencials mes pròxims: 

 
Centro Assistencial i Administratiu – Granollers 

Plaça PAU CASALS S/N   08402 Granollers  
 

Centre Administratiu – Granollers 
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Carrer Agustí Vinyamata 7 3ª planta  08402 Granollers 
 
A cada obra  disposarem i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres 
assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles 
accidentats. 

 

 
3. NORMATIVA APLICABLE 

 
Directiva 92/57/CEE de  24 de Juny (DO: 26/08/92) 
Disposicions mínimes de seguretat i salut que han d’aplicar-se a les obres de construcció 
temporals  
 
-RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97) Disposicions mínimes de Seguretat y de Salut a 
les obres de construcció. Transposició de la Directiva 92/57/CEE 
Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusió d'Estudi de Seguretat i Higiene en projectes 
d'edificació i obres públiques 
 
-Llei 31/1995 de 8 de novembre (BOE: 10/11/95) Prevenció de riscos laborals 

 
Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions: 
-RD 39/1997 de 17 de gener (BOE: 31/01/97) Reglament dels Serveis de Prevenció 
 
-RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) Disposicions mínimes en matèria de senyalització, de 
seguretat i salut al treball 
 
-RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)Disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de 
treball. En el capítol 1 excloïa les obres de construcció però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant a 
escales de mà. 
Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 
09/03/1971) 
  
-RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 
a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los 
trabajadores. 
 
-RD 488/97 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas 
de visualización 
 
-RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) Protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo 
 
-RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) Protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo 
 
-RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97) Disposiciones mínimas de seguridad y salud, 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual 
 
-RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97) Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo 
Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de treball 
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Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 
09/03/1971) 

 
 
La Garriga, maig de 2019 
 
 
 
 
Jordi Carreras         
Enginyer industiral 
Cap d’àrea de territori i sostenibilitat          
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Projecte de camp d’aprenentatge de Can Terrers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amidaments. 
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Pressupost. 
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Projecte de camp d’aprenentatge de Can Terrers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plec de condicions. 
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Plec de condicions. 
 
B - MATERIALS 
 
B0 - MATERIALS BÀSICS 
 
B01 - LÍQUIDS 
 
B011 - NEUTRES 
 

 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Aigües utilitzades per algun dels usos següents: 
- Confecció de formigó 
- Confecció de morter 
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc. 
- Humectació de bases o subbases 
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica. 
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense 
armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret del cas 
que es facin estudis especials. 
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents de la seva 
utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que acompleix totes aquestes característiques: 
Exponent d'hidrogen pH (UNE 7-234):  >= 5 
Total de substàncies dissoltes (UNE 7-130):  <= 15 g/l 
Sulfats, expressats en SO4- (UNE 7-131) 
- En cas d'utilitzar-se ciment SR:  <= 5 g/l 
- En la resta de casos:  <= 1 g/l 
Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7-178) 
- Formigó pretesat:  <= 1 g/l 
- Formigó armat:  <= 3 g/l 
- Formigó en massa amb armadura de fissuració:  <= 3 g/l 
Hidrats de carboni (UNE 7-132):  0 
Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7-235):  <= 15 g/l 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE). 
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B0 - MATERIALS BÀSICS 
 
B03 - GRANULATS 
 
B031 - SORRES 
 

 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra procedent del 
reciclatge de residus de la construcció i demolició en una planta legalment autoritzada per al tractament 
d’aquest tipus de residu. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen: 
    - De pedra calcària 
    - De pedra granítica 
- Sorra per a confecció de morters 
- Sorra per a reblert de rases amb canonades 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi explícitament 
la DF. 
No ha de tenir argiles, margues o altres materials estranys. 
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0% 
Contingut de matèria orgànica (UNE 7-082):  Baix o nul 
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE_EN 933-2):  <= 4 mm 
Terrossos d'argila (UNE 7-133):  <= 1% en pes 
Partícules toves (UNE 7-134):  0% 
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE 7-
244): <= 0,5% en pes 
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 0,4% en pes 
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507-1/2):  Nul·la 
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 0,8% en pes 
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE 83-124 EXP) 
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes 
- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
Estabilitat (UNE 7-136): 
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10% 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15% 
 
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-2): 
- Granulat gruixut: 
     - Granulat arrodonit:  <= 1% en pes 
     - Granulat de matxuqueig no calcàri:  <= 1% en pes 
- Granulat fí: 
     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes 
     - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o alguna classe 
específica d'exposició: <= 6% en pes 
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     - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica 
d'exposició: <= 10% en pes 
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8): 
- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició:  >= 75 
- Resta de casos:  >= 80 
Friabilitat (UNE 83-115):  <= 40 
Absorció d'aigua (UNE 83-133 i UNE 83-134):  <= 5% 
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-2): 
- Granulat gruixut: 
     - Granulat arrodonit:  <= 1% en pes 
- Granulat fí: 
     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes 
     - Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o alguna classe específica 
d'exposició: <= 10% en pes 
     - Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica 
d'exposició: <= 15% en pes 
Valor blau de metilè(UNE 83-130): 
- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 0,6% en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents: 
 

┌─────────────────────────────────────────────────┐ 
│  Tamís    │  Percentatge en  │   Condicions     │ 
│ UNE 7-050 │  pes que passa   │                  │ 
│   mm      │    pel tamís     │                  │ 

│───────────│──────────────────│──────────────────│ 
│   5,00    │        A         │      A = 100     │ 
│   2,50    │        B         │  60 <= B <= 100  │ 
│   1,25    │        C         │  30 <= C <= 100  │ 
│   0,63    │        D         │  15 <= D <= 70   │ 
│   0,32    │        E         │   5 <= E <= 50   │ 
│   0,16    │        F         │   0 <= F <= 30   │ 
│   0,08    │        G         │   0 <= G <= 15   │ 

│───────────│──────────────────│──────────────────│ 
│  Altres   │                  │  C - D <= 50     │ 
│   condi-  │                  │  D - E <= 50     │ 
│   cions   │                  │  C - E <= 70     │ 

└─────────────────────────────────────────────────┘ 
Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt 
Contingut de matèries perjudicials:  <= 2% 
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 
El material ha de procedir d’una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la construcció. 
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d’alteració física o química sota les 
condicions mes desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d’utilització. 
No han de donar lloc, amb l’aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de ferms, o 
contaminar el sòl o corrents d’aigua. 
S’ha considerat que l’ús serà el reblert de rases amb canonades. 
Per a qualsevol utilització diferent d’aquesta, es requereix l’acceptació expressa de la direcció facultativa i la 
justificació mitjançant els assajos que pertoquin que es compleixen les condicions requerides per l’us al que 
es pretén destinar. 
 
 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
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Cada remesa de sorra s’ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec. 
Les sorres de tipus diferents s’han d’emmagatzemar per separat. 
Cada càrrega de granulat ha d'anar identificada amb un full de subministrament que ha d'estar a disposició 
de la DF en el que hi han de constar, com a mínim, les dades següents: 
- Nom del subministrador 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Nom de la cantera o planta subministradora en cas de material reciclat 
- Data del lliurament 
- Nom del peticionari 
- Tipus de granulat 
- Quantitat de granulat subministrat 
- Denominació del granulat(d/D) 
- Identificació del lloc de subministrament 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE). 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 
Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels residus. 
SORRES PER A ALTRES USOS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
  

B0 - MATERIALS BÀSICS 
 
B03 - GRANULATS 
 
B032 - SAULONS 
 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
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 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 - MATERIALS BÀSICS 
 
B03 - GRANULATS 
 
B033 - GRAVES 
 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Granulats utilitzats per a algun dels usos següents: 
- Confecció de formigons 
- Confecció de barreges grava-ciment per a paviments 
- Material per a drenatges 
- Material per a paviments 
El seu origen pot ser: 
- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural 
- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals 
- Granulats procedents d'escòries siderúrgiques 
- Granulats procedents del reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenints d’una planta legalment 
autoritzada per al tractament d’aquests residus 
Els granulats naturals poden ser: 
- De pedra granítica 
- De pedra calcària 
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 PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 
El material ha de procedir d’una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la construcció. 
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d’alteració física o química sota les condicions 
mes desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d’utilització. 
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No han de donar lloc, amb l’aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de ferms, o contaminar 
el sòl o corrents d’aigua. 
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE CONSTRUCCIÓ DE MAÓ: 
El seu origen ha de ser construccions de maó, amb un contingut final de ceràmica superior al 10% en pes. 
Contingut de maó + morters + formigons:  >= 90% en pes 
Contingut d'elements metàl·lics:  Nul 
Ús admissible:  Reblerts per a drenatges i protecció de cobertes 
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE FORMIGONS: 
El seu origen ha de ser de construccions de formigó, sense barreja d'altres enderrocs. 
Contingut de formigó:  > 95% 
Contingut d'elements metàl·lics:  Nul 
Ús admissible: 
- Drenatges 
- Formigons de resistència característica <= 20 N/mm2 utilitzats en classes d'exposició I o Iib 
- Protecció de cobertes 
- Bases i subbases de paviments 
GRANULATS RECICLATS MIXTES: 
El seu origen ha de ser enderrocs de construccions de maó i formigó, amb una densitat dels elements massissos > 
1600 kg/m3. 
Contingut de ceràmica:  <= 10% en pes 
Contingut total de matxuca de formigó + maó + morter:  >= 95% en pes 
Contingut d'elements metàl·lics:  Nul 
Ús admissible: 
- Drenatges 
- Formigons en massa 
GRANULATS RECICLATS PRIORITARIAMENT NATURALS: 
Granulats obtinguts de pedrera amb incorporació d'un 20% de granulats reciclats provinents de formigó. 
Ús admissible: 
- Drenatges i formigons utilitzats en classes d'exposició I o IIb 
S'han considerat les següents utilitzacions de les graves: 
- Per a confecció de formigons 
- Per a drens 
- 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 20 kN/m3 (UNE 7-244):  <= 
1% en pes 
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1): 
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- Granulats reciclats mixtos:  < 1% en pes 
- Altres granulats:  <= 0,4% en pes 
Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1):  <= 0,8% en pes 
Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE 83-124 EX): 
- Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració:  <= 0,05% en pes 
- Formigó pretesat:  <= 0,03% en pes 
L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes del ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes del ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes del ciment 
Contingut de pirites o d'altres sulfurs:  0% 
Contingut de ió Cl-: 
- Granulats reciclats mixtos:  < 0,06% 
Contingut de matèria orgànica per a granulats naturals o reciclats prioritariament naturals (UNE 7-082):  Baix o nul 
Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...): 
- Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos:  < 0,5% 
- Altres granulats:  Nul 
Contingut de restes d'asfalt: 
- Granulat reciclat mixt o provinent de formigó:  < 0,5% 
- Altres granulats:  Nul 
Reactivitat: 
- Àlcali-silici 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 DF en 
el que hi han de constar, com a mínim, les dades següents: 
- Nom del subministrador 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Nom de la cantera o planta subministradora en cas de material reciclat 
- Data del lliurament 
- Nom del peticionari 
- Tipus de granulat 
- Quantitat de granulat subministrat 
- Denominació del granulat(d/D) 
- Identificació del lloc de subministrament 
El subministrador de granulats procedents de reciclatge, ha d'aportar la documentació que garanteixi el compliment de 
les especificacions establertes a l'art.28.3 de la norma EHE, si el material s’ha d’utilitzar en la confecció de formigons. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
GRAVA PER A PAVIMENTS: 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes (PG 3/75) 
GRAVA PER A DRENATGES: 
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la norma 5.1.-IC: Drenaje 
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial 
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels residus. 

 
____________________________________________________________________________ 

 
 
  

B0 - MATERIALS BÀSICS 
 
B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
 
B051 - CIMENTS 
 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, amassats amb aigua, formen 
una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació, endureix i un cop endurit conserva la seva resistència i estabilitat fins 
i tot sota l'aigua. 
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les característiques següents: 
- Ciments comuns (CEM) 
- Ciments d'aluminat de calci (CAC) 
- Ciments blancs (BL) 
 
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 treballabilitat en un temps prou llarg i assolir, al final de períodes definits, els nivells 
especificats de resistència i mantenir estabilitat de volum a llarg termini. 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d’acord amb l’establert a l’Ordre Presidencial 
1954/2004 de 22 de juny, no s’han d’utilitzar o comercialitzar ciments amb un contingut de crom (VI) superior a dos 
parts per milió del pes sec del ciment. 
CIMENTS COMUNS (CEM): 
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de 
desembre, 1328/1995 de 28 de juliol i 956/2008 de 6 de juny. 
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 
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Alguns d’aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l’addició o barreja d’addicions presents en el 
ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A, B o C. 
Addicions del clinker pòrtland (K): 
- Escòria de forn alt:  S 
- Fum de sílice:  D 
- Putzolana natural:  P 
- Putzolana natural calcinada:  Q 
- Cendra volant Sicília:  V 
- Cendra volant calcària:  W 
- Esquist calcinat:  T 
- Filler calcari L:  L 
- Filler calcari LL:  LL 
Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i addicions: 

┌──────────────────────────────────────────────────────┐ 
│       Denominació                     │ Designació   │ 

│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment pòrtland                       │  CEM I       │ 

│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment pòrtland amb escòria           │  CEM II/A-S  │ 

│                                       │  CEM II/B-S  │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 

│ Ciment pòrtland amb fum de sílice     │  CEM II/A-D  │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 

│ Ciment pòrtland amb Putzolana         │  CEM II/A-P  │ 
│                                       │  CEM II/B-P  │ 
│                                       │  CEM II/A-Q  │ 
│                                       │  CEM II/B-Q  │ 

│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment pòrtland amb cendres           │  CEM II/A-V  │ 

│ volants                               │  CEM II/B-V  │ 
│                                       │  CEM II/A-W  │ 
│                                       │  CEM II/B-W  │ 

│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment pòrtland amb esquist           │  CEM II/A-T  │ 

│ calcinat                              │  CEM II/B-T  │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 

│ Ciment pòrtland amb filler            │  CEM II/A-L  │ 
│ calcari                               │  CEM II/B-L  │ 
│                                       │  CEM II/A-LL │ 
│                                       │  CEM II/B-LL │ 

│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment pòrtland mixt                  │  CEM II/A-M  │ 

│                                       │  CEM II/B-M  │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 

│ Ciment amb escòries de                │  CEM III/A   │ 
│ forn alt                              │  CEM III/B   │ 
│                                       │  CEM III/C   │ 

│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment putzolànic                     │  CEM IV/A    │ 

│                                       │  CEM IV/B    │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 

│ Ciment compost                        │  CEM V/A     │ 
│                                       │  CEM V/B     │ 

└──────────────────────────────────────────────────────┘ 
En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B i en ciments 
compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker han de ser declarats a la designació del 
ciment. 
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l’especificada al capítol 6 de la norma UNE-EN 197-1. 
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat especificades al 
capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1. 
CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC): 
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcaris. 
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny. 
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 14647. 
CIMENTS BLANCS (BL): 
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Han d’estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305 i homòlegs de les 
normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de paleta) que compleixin amb 
l’especificació de blancor. 
Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85 
D’acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d’octubre i L’Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de portar el 
Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que han de complir els 
ciments comuns blancs són les mateixes que les especificades per als ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1. 
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir el ciment blanc de ram 
de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les especificades per al ciment homòleg a la norma UNE-EN 413-1. 

 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques. 
CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS DE CALÇ (CAC): 
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació 
de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 
- Sistema 1+: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE del producte 
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d’anar acompanyat de la següent informació com a mínim: 
- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de producció 
- nom o marca distintiva d’identificació i adreça enregistrada del fabricant 
- número del certificat CE de conformitat 
- les dues últimes xifres de l’any en que el fabricant va posar el marcatge CE 
- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i prestacions declarades atenent a 
les seves especificacions tècniques 
- referència a la norma armonitzada corresponent 
- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components principals) i classe resistent 
- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior de pèrdua per calcinació de 
cendra volant i/o additiu emprat 
Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim: 
- el símbol normalitzat del marcatge CE 
- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat 
- nom o marca distintiva d’identificació i adreça enregistrada del fabricant 
- els dos últims dígits de l’any en que el fabricant va posar el marcatge 
- referència al número de la norma harmonitzada corresponent 
En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d’apareixer també a l’albarà o documentació 
que acompanya al lliurament. 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
- número de referència de la comanda 
- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment 
- identificació del fabricant i de l’empresa de subministrament 
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-08 
- quantitat que es subministra 
- en el seu cas, referència a los dades de l’etiquetat corresponent al marcatge CE 
- data de subministrament 
- identificació del vehicle que el transporta 
CIMENTS BLANCS (BL)  
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
- número de referència de la comanda 
- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment 
- identificació del fabricant i de l’adreça de subministrament 
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny 
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 
- quantitat que es subministra 
- identificació del vehicle que transporta el ciment 
- en el seu cas, l’etiquetatge corresponent al marcatge CE 
En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent informació: 
- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica 
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny 
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- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 
- dates de fabricació i d’envasat (indicant setmana i any) 
- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte 
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents: 
- Inici i final d'adormiment 
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes 
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges. 
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit de la intempèrie i sense 
contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves condicions. 
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments: 
- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos 
- Classes 42,5 :  2 mesos 
- Classes 52,5 :  1 mes 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los cementos para la 
fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados. 
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas como alternativa de la 
homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos 
prefabricados. 
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos 
de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE. 
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 93/68/CEE, las 
disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29 
de diciembre. 
REAL DECRETO 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la instrucción para la recepción de cementos (RC-08). 
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos 
comunes. 
UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y crierios de conformidad. 
UNE 80305:2001 Cementos blancos. 

 
____________________________________________________________________________ 

 
 
  

B0 - MATERIALS BÀSICS 
 
B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
 
B053 - CALÇS 
 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, compost principalment per òxids o hidròxids de calci amb o 
sense òxids o hidròxids de magnesi i quantitats menors d'òxids de silici, ferro i alumini. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Calç amarada en pasta CL 90 
- Calç aèria CL 90 
- Cal hidràulica natural NHL 2 
- Cal hidràulica natural NHL 3,5 
- Cal hidràulica natural NHL 5 
CAL AMARADA EN PASTA: 
Si és amarada en pasta, ha d'estar apagada i barrejada amb aigua, amb la quantitat justa per obtenir una pasta de 
consistència adequada a l'us a la que es destini. 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
CALÇ AÈRIA CL 90: 
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Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters. 
Contingut de CaO + MgO (UNE-EN 459-2):  >= 90% en pes 
Contingut de MgO (UNE-EN 459-2):  <= 5% en pes 
Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2):  <= 2% en pes 
Contingut de CO2 (UNE-EN 459-2):  <= 4% en pes 
Finura de la mòlta per a calç en pols (UNE-EN 459-2) 
- Material retingut al tamís 0,09 mm:  <= 7% 
- Material retingut al tamís 0,2 mm:  <= 2% 
Estabilitat de volum (UNE-EN 459-2) 
- Pastes amarades:  Passa 
- Altres calçs: 
     - Mètode de referència:  <= 20 
     - Mètode alternatiu:  <= 2 
Densitat aparent per a calç en pols (UNE-EN 459-2) Da:  0,3 <= Da <= 0,6 kg/dm3 
Aigua lliure (humitat) (UNE-EN 459-2) (h): 
- Pastes amarades:  45% < h < 70% 
- Altres calçs:  <= 2% 
CAL HIDRÀULICA NATURAL: 
Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2):  =< 3% en masa 
(un contigut de SO3 > 3% i < 7% es admissible, amb la condició de que la estabilitat sigui confirmada després de 28 
dies de conservació en aigua, segons l’assaig donat en la norma UNE-EN 196-2) 
Contingut de calç lliure (UNE-EN 459-2): 
- Calç del tipus NHL 2:  >= 15% en pes 
- Calç del tipus NHL 3,5:  >= 9% en pes 
- Calç del tipus NHL 5:  >= 3 % en pes 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Envasada adequadament, de manera que no experimenti alteració de les seves característiques. 
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació 
de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 
- Sistema 2: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat del control de producció en fàbrica emès per 
l’organisme d’inspecció 
A l’embalatge, o be a l’albarà de lliurament, hi ha de constar com a mínim la següent informació: 
- Nom o marca comercial i adreça del fabricant 
- Referència a la norma UNE-EN 459-1 
- Designació de la cal segons l’apartat 4 de l’esmentada norma 
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28 de juliol 
Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat per a les classes de calç. 
Aquestes fitxes de seguretat han de ser les recomanades oficialment o, en el seu defecte, les facilitades pel 
subministrador. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 459-1:2002 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad 
UNE-EN 459-1/AC:2002 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad. 
UNE-EN 459-2:2002 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo. 
UNE-EN 459-3:2002 Cales para la construcción. Parte 3: Evaluación de la conformidad. 
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B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
 
B055 - LLIGANTS HIDROCARBONATS 
 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Lligants hidrocarbonats segons les definicions del PG 3/75. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Emulsions bituminoses: 
    - Aniònica 
    - Catiònica 
    - Polimèrica 
- Betum asfàltic 
- Betum fluidificat per a regs d'emprimació: 
- Betum fluxat 
- Quitrà 
L'emulsió bituminosa és un producte obtingut per la dispersió de petites partícules d'un lligant hidrocarbonat en una 
solució aquosa, amb un agent emulsionant. 
El betum asfàltic és un lligant hidrocarbonat sòlid o viscós preparat a partir d'hidrocarburs naturals, per destil·lació, 
oxigenació o "cracking” 
El betum fluidificat i el betum fluxat són lligants hidrocarbonats obtinguts per la incorporació, a un betum asfàltic, de 
fraccions líquides, més o menys volàtils, procedents de la destilació del petroli i del quitrà respectivament. 
El quitrà és un lligant hidrocarbonat de viscositat variable, preparat a partir del residu brut obtingut a la destilació 
destructiva del carbó a altes temperatures 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 
1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons 
les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en 
el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
EMULSIÓ BITUMINOSA ANIÒNICA: 
Cal que tingui un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum asfàltic emulsionat. 
Ha de ser adherent sobre superfícies humides o seques. 
No ha de sedimentar-se durant l'emmagatzematge fins el punt que no recuperi la seva consistència original mitjançant 
una agitació moderada. 
Tamisatge retingut al tamís 0,08 UNE (NLT-142):  <= 0,10% 
Demulsibilitat (NLT 141) per a tipus EAR:  >= 60% 
Càrrega de partícules (NLT 194):  Negativa 
Assaig amb el residu de destil·lació: 
- Ductilitat (NLT 126):  >= 40 cm 
- Solubilitat (NLT 130):  >= 97,5% 
 
 
Característiques físiques de les emulsions bituminoses aniòniques: 

┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Característiques │            Tipus emulsió                   │ 

│                 │────────────────────────────────────────────│ 
│                 │EAR 1 │EAR 2 │ EAM  │EAL 1 │EAL 2 │  EAI    │ 

│─────────────────│──────│──────│──────│──────│──────│─────────│ 
│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%   │ 
│─────────────────│──────│──────│──────│──────│──────│─────────│ 
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│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 fins el punt que no recuperi la seva consistència original mitjançant 
una agitació moderada. 
Tamissatge retingut al tamís 0,8 UNE (NLT 142):  <= 0,10% 
Càrrega de partícules (NLT 141):  Positiva 
Assaig amb el residu de destil·lació: 
- Ductilitat (NLT 126):  >= 40 cm 
- Solubilitat (NLT 130):  >= 97,5% 
Característiques físiques de les emulsions bituminoses catiòniques: 

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Característiques │              Tipus emulsió                   │ 

│                 │──────────────────────────────────────────────│ 
│                 │ECR 1 │ECR 2 │ECR 3 │ ECM │ECL 1 │ECL 2│ ECI  │ 

│─────────────────│──────│──────│──────│─────│──────│─────│──────│ 
│Viscositat       │      │      │      │     │      │     │      │ 

│Saybolt (NLT 138)│      │      │      │     │      │     │      │ 
│Universal a 25°C │  -   │  -   │  -   │  -  │  -   │  -  │ -    │ 

│Furol 25°C       │<=50s │  -   │  -   │  -  │<=100s│<=50s│<=50s │ 
│Furol 50°C       │  -   │>=20s │>=40s │>=20s│  -   │  -  │ -    │ 

│─────────────────│──────│──────│──────│─────│──────│─────│──────│ 
│Contingut d'aigua│      │      │      │     │      │     │      │ 

│(NLT 137)        │<=43% │<=37% │<=32% │<=35%│ <=45%│<=40%│<=50% │ 
│─────────────────│──────│──────│──────│─────│──────│─────│──────│ 

│Betum asfàltic   │      │      │      │     │      │     │      │ 
│residual         │      │      │      │     │      │     │      │ 

│(NLT 139)        │>=57% │>=63% │>=67% │>=59%│>=55% │>=60%│>=40% │ 
│─────────────────│──────│──────│──────│─────│──────│─────│──────│ 

│Fluidificant per │      │      │      │     │      │     │10<=F │ 
│destilació       │      │      │      │     │      │     │      │ 

│(NLT 139)        │<=5%  │<=5%  │<=2%  │<=12%│ <=10%│  1% │<=20% │ 
│─────────────────│──────│──────│──────│─────│──────│─────│──────│ 

│Sedimentació a 7 │      │      │      │     │      │     │      │ 
│dies (NLT 140)   │<=5%  │<=5%  │<=5%  │<=5% │<=5%  │<=10%│<=10% │ 

│─────────────────│──────│──────│──────│─────│──────│─────│──────│ 
│Assaig amb el    │      │      │      │     │      │     │      │ 

│residu de desti- │130<= │130<= │130<= │130<=│130<= │130<=│200<= │ 
│lació:           │      │      │      │     │      │     │      │ 

│Penetració (P)   │P<=   │P<=   │P<=   │P<=  │ P<=  │ P<= │  P<= │ 
│(NLT 124)        │      │      │      │     │      │     │      │ 

│0,1 mm           │200   │200   │200   │250  │ 200  │ 200 │  300 │ 
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

BETUM ASFÀLTIC: 
Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència quasi absoluta d'aigua, de manera que no formi escuma al 
escalfar-lo a la temperatura d'ús. 
Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent i viscós, i flexible a baixes temperatures. 
Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin seques o humides. 
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Índex de penetració (NLT 181): >= -1, <= +1 
Solubilitat (NLT 130):  >= 99,5% 
Contingut d'aigua (NLT 123):  <= 0,2% 
Característiques físiques del betum original: 
- Penetració (25ºC, 100 g, 5 s) (NLT 124): 
     - B 60/70:  >= 6 mm, <= 7 mm 
     - B 80/100:  >= 8 mm, <= 10 mm 
- Punt de reblaniment (A i B) (NLT 125): 
     - B 60/70:  >= 48ºC, <= 57ºC 
     - B 80/100:  >= 57ºC, <= 53ºC 
- Punt de fragilitat Fraass (NLT 182): 
     - B 60/70:  <= - 8ºC 
     - B 80/100:  <= - 10ºC 
- Ductilitat (5 cm/min) a 25ºC (NLT 126): 
     - B 60/70:  >= 90 cm 
     - B 80/100:  >= 100 cm 
- Punt d’inflamació v/a (NLT 127):  >= 235ºC 
- Densitat relativa 25ºC/25ºC (NLT 122):  1 
Característiques físiques del residu de pel·lícula fina: 

┌──────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│      Característiques del      │       Tipus betum       │ 

│      residu de pel.licula      │─────────────────────────│ 
│             fina               │  B 60/70   │  B 80/100  │ 

│────────────────────────────────│────────────│────────────│ 
│ Variació de massa              │            │            │ 

│ (NLT 185)                      │  <= 0,8%   │  <= 1,0%   │ 
│────────────────────────────────│────────────│────────────│ 

│ Penetració (25°C, 100 g, 5 s)  │            │            │ 
│ % penetr. orig. (NLT 124)      │  >= 50%    │  >= 45%    │ 

│────────────────────────────────│────────────│────────────│ 
│ Augment del punt de reblaniment│            │            │ 
│ (A i B) (NLT 125)              │  <= 9°C    │ <= 10°C    │ 

│────────────────────────────────│────────────│────────────│ 
│ Ductilitat (5 cm/min) a 25°C   │            │            │ 
│ (NLT 126)                      │  >= 50 cm  │ >= 75 cm   │ 

└──────────────────────────────────────────────────────────┘ 
BETUM FLUIDIFICAT PER A REGS D’IMPRIMACIÓ: 
Ha de tenir un aspecte homogeni. 
No ha de tenir aigua i no ha de fer escuma al escalfar-lo a la temperatura d'utilització. 
No ha de tenir símptomes de coagulació. 
La denominació del tipus de betum fluidificat per a regs d'emprimació serà FM-100. 
Característiques físiques del betum fluidificat: 
- Punt d'inflamació (NLT 136):  >=38ºC 
- Viscositat Saybolt-Furol (NLT 133):  75>=V>=150 
- Destilació (NLT 134): 
     225ºC <=25% 
     260ºC 40%<=D<=70% 
     316ºC 75%<=R<=93% 
Residus de la destilació a 360ºC:  50%<=R<=60% 
Contingut d'aigua en volum:  <=0,2% 
Assaigs sobre el residu de destilació: 
- Penetració (a 25°C, 100 g, 5 s) (NLT 124): >= 12 mm, <= 30 mm 
- Ductilitat (a 25°C, 5 cm/min) (NLT 126): >= 100 cm 
- Solubilitat (NLT 130): >= 99,5% 
BETUM FLUXAT: 
Ha de tenir un aspecte homogeni. 
No ha de tenir aigua i no ha de fer escuma al escalfar-lo a la temperatura d'utilització. 
No han de tenir símptomes de coagulació. 
Punt d'inflamació v/a (NLT 136):  >= 60°C 
Fenols en volum (NLT 190):  <= 1,5% 
Naftalina en massa (NLT 191):  <= 2% 
Assaigs sobre el residu de destilació: 
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- 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 
 
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 
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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 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes (PG 3/75) 
*Orden de 21 de enero de 1988 sobre modificación de determinados artículos del Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). 
*Orden de 8 de mayo de 1989 por la que se modifican parcialmente determinados preceptos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). 
*Orden de 27 de diciembre de 1999 por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a conglomerantes hidráulicos y ligantes 
hidrocarbonados. 

 
____________________________________________________________________________ 

  
B0 - MATERIALS BÀSICS 
 
B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
 
B05B - CIMENTS NATURALS 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conglomerant hidràulic obtingut per polvorització de margues calcinades, amb addició posterior d'un 5%, com a màxim, 
de substàncies no nocives, que compleixin la norma UNE 80309. 
Es consideren els següents tipus: 
- Ciment natural lent (CNL) 
- Ciment natural ràpid (CNR) 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els ciments naturals ràpids poden ser de classe 4 o 8 (CNR 4, CNR 8). 
Els ciments naturals lents poden ser de classe 8 (CNL 8). 
Residus màxims (UNE 80122): 
- Tamís 0,16 (UNE 7050):  <= 17% 
- Tamís 0,08 (UNE 7050):  <= 35% 
Inici de l'adormiment (UNE-EN 196-3): 
- Ciment natural ràpid:  1 min 
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- Ciment natural lent:  10 min 
Final de l'adormiment (UNE-EN 196-3): 
- Ciment natural ràpid:  8 min 
- Ciment natural lent:  120 min 
Resistència a compressió (UNE 80116): 
 

┌────────────────────────────────────────────────┐ 
│   TEMPS   │   CNR 4   │   CNR 8   │   CNL 8    │ 

│───────────│───────────│───────────│────────────│ 
│    1 h    │ 0,5 N/mm2 │   1 N/mm2 │    _       │ 

│    6 h    │   1 N/mm2 │   2 N/mm2 │ 0,8 N/mm2  │ 
│    7 dies │   2 N/mm2 │ 5,2 N/mm2 │   5 N/mm2  │ 
│   28 dies │   4 N/mm2 │   8 N/mm2 │   8 N/mm2  │ 

└────────────────────────────────────────────────┘ 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: en sacs, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
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 
- Denominació i designació d'acord amb la norma UNE 80309 
- Referència de la comanda 
Als sacs hi han de figurar les següents dades: 
- Referència a la norma UNE 80309 
- Pes net 
- Designació i denominació del ciment 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Dates de producció i d’ensacat del ciment 
- La inscripció "No apte per a estructures de formigó" 
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 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*UNE 80309:1994 Cementos naturales. Definiciones, clasificación y especificaciones de los cementos naturales. 

 
 
__________________________________________________________________________ 

 
 
  

B0 - MATERIALS BÀSICS 
 
B07 - MORTERS DE COMPRA 
 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Morter adhesiu 
- Morter sintètic de resines epoxi 
- Morter d'anivellament 
- Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres 
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- Morter de ram de paleta 
El morter d'anivellament és una barreja de granulats fins, ciment i additius orgànics, que al afegir-li aigua forma una 
pasta fluida per escampar sobre terres existents i fer una capa de 2 a 5 mm de gruix de superfície plana i horitzontal 
amb acabat porós. 
El morter refractari és un morter de terres refractàries i aglomerant específic per a resistir altes temperatures, utilitzat 
per a la col·locació de maons refractaris a forns, llars de foc, etc. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES: 
Mescla de conglomerants càrregues minerals i additius orgànics que donen com a resultat una pasta adequada per a 
fixar revestiments ceràmics en terres i parets situats en exterior o interior. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Adhesiu cimentós (C): Mescla de conglomerants hidràulics, additius orgànics i càrregues minerals, que s’han de 
barrejar amb aigua just abans d’utilitzar-se. 
- Adhesiu en dispersió (D): Mescla de conglomerant orgànic en forma de polímer en dispersió aquosa, additius orgànics 
i càrregues minerals, que es presenta llesta per a ser utilitzada. 
- Adhesiu de resines reactives (R): Mescla de resines sintètiques, additius orgànics i càrregues minerals que el seu 
enduriment resulta d’una reacció química, poden presentar-se en forma d’un o més components. 
S’han considerat les classes següents, en funció de les característiques addicionals: 
- 1: Normal 
- 2. Millorat (compleix amb els requisits per a les característiques addicionals) 
- F: D’adormiment ràpid 
- T: Amb lliscament reduït 
- E: Amb temps obert perllongat (només per a adhesius cimentosos millorats i adhesius en dispersió millorats). 
ADHESIU CIMENTOS (C): 
Característiques dels adhesius d’adormiment normal: 
- Adherència inicial (EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència després d’immersió en aigua (EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència després d’envelliment amb calor (EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència després de cicles gel-desgel (EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min) 
Els adhesius d’adormiment ràpid, han de complir a més: 
- Adherència inicial (EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 (antes de las 24 h) 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 10 min) 
Característiques especials: 
- Lliscament (EN 1308):  <= 0,5 mm 
Característiques addicionals: 
- Alta adherència inicial (EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Alta adherència després d’immersió en aigua (EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Alta adherència després d’envelliment amb calor (EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Alta adherència inicial després de cicles de gel-desgel (EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Temps obert ampliat: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min) 
ADHESIUS EN DISPERSIÓ (D): 
Característiques fonamentals: 
- Adherència inicial (EN 1324):  >= 1 N/mm2 
- Adherència després d’envelliment amb calor (EN 1324):  >= 1 N/mm2 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min) 
Característiques especials: 
- Lliscament (EN 1308):  <= 0,5 mm 
Característiques addicionals: 
- Adherència després d’immersió en aigua (EN 1324):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència a alta temperatura (EN 1324):  >= 1 N/mm2 
- Temps obert ampliat: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min) 
ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R): 
Característiques fonamentals: 
- Adherència inicial (EN 12003):  >= 2 N/mm2 
- Adherència després d’immersió en aigua (EN 12003):  >= 2 N/mm2 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min) 
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Característiques especials: 
- Lliscament (EN 1308):  <= 0,5 mm 
Característiques addicionals: 
- Adherència després del xoc tèrmic (EN 12003):  >= 2 N/mm2 
MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI: 
El morter sintètic de resines epoxi és un morter obtingut a partir d'una mescla de granulats inerts i d'una formulació 
epoxi en forma de dos components bàsics: una resina i un enduridor. 
La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l’ús a que es destini el morter i la temperatura ambient i superficials 
del lloc on es col·loqui. Aquesta formulació ha de ser aprovada per la DF. 
Mida màxima del granulat:  <= 1/3 del gruix mitjà de la capa de morter 
Mida mínima del granulat:  >= 0,16 mm 
Proporció granulat/resina (en pes) (Q):  3 <= Q <= 7 
MORTER POLIMÈRIC: 
El morter polimèric es un producte a base de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i fibres de poliamida, d'alta 
resistència mecànica que s'utilitza per a la reparació i regularització d'elements de formigó. 
Granulometria:  0 - 2 mm 
Resistència a compressió a 28 dies :  5 - 6 kN/m2 
Resistència a flexotracció a 28 dies :  90 - 120 kg/m2 
MORTER DE RAM DE PALETA: 
Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, granulats, aigua i addicions o additius (en el seu cas), per a 
fàbriques d’obra ceràmica (façanes, murs, pilars, envans) com a material d’unió i rejuntat. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Morter d’us corrent (G): sense característiques especials 
- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima del granulat menor o igual al valor que 
figura especificat 
- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i sec), es inferior o igual al valor que 
figura especificat 
La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resistència a compressió mínima declarada per el 
fabricant en N/mm2. 
En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els components de la mescla, en volum o en pes. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma 
corresponent: 
- Característiques dels morters frescos: 
     - Temps d’us (EN 1015-9) 
     - Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1% 
     - Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s’han utilitzat granulats porosos 
- Característiques dels morters endurits: 
     - Resistència a compressió (EN 1015-11) 
     - Resistència d’unió (adhesió) (EN 1052-3) 
     - Absorció d’aigua (EN 1015-18) 
     - Permeabilitat al vapor d’aigua (EN 1745) 
     - Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10) 
     - Conductivitat tèrmica (EN 1745) 
     - Durabilitat (resistència als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les disposicions que li siguin aplicables) 
- Característiques addicionals per als morters lleugers: 
     - Densitat (EN 1015-10):  <= 1300 kg/m3 
- Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines: 
     -  Mida màxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm 
     - Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9) 
- Reacció davant del foc: 
      - Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%:  Classe A1 
      - Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%:  Classe segons UNE-EN 13501-1 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament: en envasos tancats hermèticament. 
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la 
intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials. 
Temps màxim d'emmagatzematge: 
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- Morter adhesiu:  1 any 
- Morter amb resines sintètiques o morter polimèric:  6 mesos 
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES: 
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació 
de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 
     - Sistema 3: Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels assaigs inicials de tipus, realitzat pel 
laboratori notificat 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Nom del producte 
- Marca del fabricant i lloc d’origen 
- Data i codi de producció, caducitat i condicions d’emmagatzematge 
- Referència a la norma UNE-EN 12004 
- Tipus d’adhesiu, designat segons l’apartat 6 de la norma UNE-EN 12004 
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de 
juliol 
- Instruccions d’us: 
     - Proporcions de la mescla 
     - Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en que està llest per a ser 
aplicat 
     - Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de fer la mescla  
     - Mètode d’aplicació 
     - Temps obert 
     - Temps que cal esperar des del rejuntat fins que es permeti la circulació 
     - Àmbit d’aplicació 
MORTER DE RAM DE PALETA: 
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació 
de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 
Morters dissenyats: 
     - Sistema 2+: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat del control de producció en fàbrica emès per 
l’organisme d’inspecció 
Morters prescrits: 
     - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Referència a la norma UNE-EN 998-2 
- Nom del fabricant 
- Codi o data de fabricació 
- Tipus de morter 
- Temps d’us 
- Contingut en clorurs 
- Contingut en aire 
- Proporció dels components (morters prescrits) 
- Resistència a compressió o classe de resistència a compressió 
- Resistència d’unió (adhesió) 
- Absorció d’aigua 
- Permeabilitat al vapor d’aigua 
- Densitat 
- Conductivitat tèrmica 
- Durabilitat 
- Mida màxima del granulat 
- Temps obert o temps de correcció 
- Reacció davant el foc 
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de 
juliol 
MORTER SEC, D’ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES: 
A l'envàs hi ha de figurar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Instruccions d'utilització 
- Composició i característiques del morter 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES: 
UNE-EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones. 
UNE-EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones. 
MORTER DE RAM DE PALETA: 
UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones para los morteros de albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería. 
MORTER SEC, D’ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
____________________________________________________________________________ 

 
 
  

B0 - MATERIALS BÀSICS 
 
B08 - ADDITIUS, ADDICIONS I PRODUCTES DE TRACTAMENT PER A FORMIGONS, MORTERS I 

BEURADES 
 
B081 - ADDITIUS I ADDICIONS PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Additius són aquelles substàncies o productes que a l'incorporar-se als morters, formigons o beurades, en el moment 
de pastar-los o prèviament, en una proporció no superior al 5% del pes del ciment, produeixen modificacions al formigó, 
morter o beurada, en estat fresc i/o endurit, d'alguna de les seves característiques, propietats habituals o del seu 
comportament. 
Addicions són aquells materials inorgànics, putzolànics, o amb hidraulicitat latent que, finament dividits, poden ésser 
afegits al formigó amb la finalitat de millorar algunes de les seves propietats o donar-li característiques especials. 
S'han considerat els elements següents: 
- Colorant 
- Additius per a formigó: 
     - Inclusor d’aire 
     - Reductor d’aigua/plastificant 
     - Reductor d’aigua d’alta activitat/superplastificant 
     - Retenidor d’aigua 
     - Accelerador d’adormiment 
     - Hidròfug 
     - Inhibidor de l'adormiment 
- Additius per a morters: 
     - Inclusor d’aire/plastificant 
     - Inhibidor de l’adormiment per a morter fortament retardat 
- Addicions: 
     - Cendres volants 
     - Fum de silici 
     - Escòria granulada 
ADDITIUS: 
El fabricant ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, ha de garantir-ne l'efectivitat i que no 
produeixi alteracions en les característiques mecàniques o químiques del formigó o morter. 
Ha de tenir un aspecte homogeni. 
El color ha de ser uniforme i s'ha d'ajustar a l'especificat pel fabricant. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials: 
- Efecte sobre la corrossió:  No ha d'afavorir la corrosió de l'acer embegut en el material. 
- Contingut en alcalins (Na2O, equivalent) (UNE-EN 480-12):  <= valor especificat pel fabricant 
Característiques complementàries: 
- Component actiu (UNE-EN 480-6):  Sense variacions respecte a l'espectre de referència especificat pel fabricant 



 

 
 

 
 
Projecte de construcció del parc d’aprenetatge de can Terrers  Pàgina 117 

- Densitat relativa, en additius líquids (D) (ISO 758): 
     - D >= 1,10:  ± 0,03 
     - D <= 1,10:  ± 0,02 
- Contingut en extracte sec convencional (T) (EN 480-8): 
     - T >= 20%: >= 0,95 T, < 1,05 T 
     - T < 20% : >= 0,90 T, < 1,10 T 
- pH (ISO 4316):  ± 1 o dins dels límits declarats per el fabricant 
ADDITIU PER A FORMIGÓ: 
Limitacions d'ús d'additius 
- Clorur càlcic i productes amb clorurs, sulfurs, sulfits: prohibits en formigó armat i pretesat 
- Airejants: prohibits en pretesats ancorats per adherència 
L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes del ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes del ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes del ciment 
Característiques essencials: 
- Contingut total de clorurs (ISO 1158): <= 0,10%, <= valor especificat pel fabricant 
Característiques complementàries: 
- Contingut clorurs solubles en aigua (UNE-EN 480-10): <= 0,10%, <= valor especificat pel fabricant 
ADDITIU PER A FORMIGÓ INCLUSOR D’AIRE: 
L'additiu airejant és un líquid per a incorporar durant el pastat del formigó o el morter i que té per objecte produir fines 
bombolles d'aire separades i repartides uniformement, condicions que s'han de mantenir durant l'adormiment. 
Característiques essencials: 
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  >= 2,5% 
- Contingut d'aire total, en volum (UNE-EN 12350-7):  4 - 6% 
- Factor d'espaiament dels buits en el formigó endurit (UNE-EN 480-11): <= 0,200 mm 
- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 
12390-3):  >= 75% 
Característiques complementàries: 
- Diàmetre de les bombolles (D):  10 <= D <= 1000 micres 
ADDITIU PER A FORMIGÓ, REDUCTOR D’AIGUA/PLASTIFICANT: 
L'additiu reductor d’aigua/plastificant és un producte per a incorporar durant el pastat del formigó que té per objecte 
disminuir la quantitat d'aigua per a una mateixa consistència o augmentar l’assentament en con per una mateixa 
quantitat d'aigua. 
Característiques essencials: 
- Reducció d'aigua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5):  >= 5% 
- Resistència a compressió a 7 i 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 
12390-3):  >= 110% 
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2% 
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència. 
ADDITIU PER A FORMIGÓ REDUCTOR D’AIGUA D’ALTA ACTIVITAT/SUPERPLASTIFICANT: 
L’additiu reductor d’aigua d’alta activitat /superplastificant, és un producte per a incorporar durant el pastat del formigó 
que té per objecte disminuir fortament la quantitat d’aigua per a una mateixa consistència o augmentar 
considerablement l’assentament en con per una mateixa quantitat d’aigua. 
Característiques essencials: 
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2% 
- Valors en relació al mateix formigó sense additiu a igual consistencia: 
     - Reducció d’aigua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5):  >= 12% 
     - Resistència a compressió (UNE-EN 12390-3): 
          - 1 dia:  >= 140% 
         -  28 dies:  >= 115% 
- Valors en relació al mateix formigó sense additu, a igual relació aigua/ciment: 
     - Consistència: 
          - Assentament en con (UNE-EN 12350-2):  >= 120 mm 
          - Escorriment (EN 12350-5):  >= 160 mm 
     - Manteniment de la consistència (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5):  >= 30 min desprès de l’addició, no ha de ser 
inferior a la consistència inicial 
ADDITIU PER A FORMIGÓ, RETENIDOR D’AIGUA: 
Additiu que redueix la pèrdua d’aigua, en dismunir l’exsudació. 
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Característiques essencials: 
- Exsudació (UNE-EN 480-4):  <= 50% 
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2% 
- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 
12390-3):  >= 80% 
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència. 
ADDITIU PER A FORMIGÓ, HIDROFUG: 
L'additiu hidròfug és un producte que s'afegeix al formigó o morter en el moment de pastar-lo i que té com a funció 
principal incrementar la resistència al pas de l'aigua sota pressió a la pasta endurida. Actua disminuint la capilaritat. 
Característiques essencials: 
- Absorció capil.lar a 7 dies, en massa (UNE-EN 450-5):  <= 50% 
- Absorció capil.lar a 28 dies, en massa (UNE-EN 450-5):  <= 60% 
- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 
12390-3):  >= 85% 
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2% 
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència. 
ADDITIU PER A FORMIGÓ, INHIBIDOR D'ADORMIMENT: 
L'additiu inhibidor de l'adormiment és un líquid que s'incorpora en el moment de pastar el formigó o morter i té per 
objecte retardar l'inici de l'adormiment. 
El retard de l'enduriment del formigó ha de ser de manera que, al cap de dos o tres dies, la resistència assolida sigui la 
mateixa que sense l'additiu. 
Característiques essencials: 
- Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2): 
     - Inici d'adormiment:  >= al del morter de referència + 90 min 
     - Final d'adormiment:  <= al del morter de referència + 360 min 
- Resistència a compressió del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3): 
     - 7 dies:  >= 80% 
     - 28 dies:  >= 90% 
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2% 
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència. 
ADDITIU PER A FORMIGÓ, ACCELERADOR DE L’ADORMIMENT: 
Es un producte per a incorporar durant el pastat del formigó que té per objecte accelerar el procés d'adormiment. 
No ha de començar a actuar fins el moment d'afegir l'aigua. 
Característiques essencials: 
- Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2): 
     - Inici d'adormiment (a 20°C):  >= 30 min 
     - Final d'adormiment (a 5°C):  <=60% 
- Resistència a compressió del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3): 
     - 28 dies: >= 80% 
     - 90 dies: >= que la del formigó d'assaig a 28 dies 
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2% 
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència. 
ADDITIU PER A MORTERS: 
Característiques essencials: 
- Contingut total de clorurs (ISO 1158):  <= valor especificat pel fabricant 
- Resistència a compressió a 28 dies (UNE-EN 1015-11):  >= 70% que la del morter testimoni 
Característiques complementàries: 
- Contingut clorurs solubles en aigua (UNE-EN 480-10):  <= valor especificat pel fabricant  
ADDITIU PER A MORTER INCLUSOR D’AIRE/PLASTIFICANT: 
Additiu que millora la traballabilitat o que permet una reducció del contingut d’aigua, per incorporació en el pastat, d’una 
quantitat de petites bombolles d’aire uniformement distribuïdes, que queden retingudes desprès de l’enduriment. 
Característiques essencials: 
- Contingut d'aire (EN 1015-7 mètode A): 
      - Desprès d’un pastat normalitzat:  A= 17 ± 3% en volum  
      - Desprès d’1 h en repòs:  >= A - 3%  
      - Desprès d’un pastat llarg:  <= A + 5, >= A - 5% 
Característiques complementàries: 
- Reducció d'aigua en massa (UNE EN-480-13):  >= 8% 
Els valors s'han pres en relació al mateix morter sense additiu, a igual consistència. 
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ADDITIU PER A MORTER INHIBIDOR DE L’ADORMIMENT: 
L'additiu inhibidor de l'adormiment s'incorpora en el moment del pastat i té per objecte retardar l'inici de l'adormiment. 
Característiques essencials: 
- Contingut d'aire (EN 1015-7 mètode A): 
      - Desprès d’un pastat normalitzat:  A= 17 ± 3% en volum  
      - Desprès de 28 h en repòs:  >= 0,70 A%  
      - Desprès d’un pastat llarg:  <= A + 5, >= A - 5% 
Característiques complementàries: 
- Consistència desprès de 28 h en repòs (EN 1015-4):  ± 15 mm del valor inicial 
- Resistència a la penetració desprès de 52 h (EN 1015-9):  >= 5 N/mm2 que la del morter d’assaig amb additiu 
Els valors s'han pres en relació al mateix morter sense additiu, a igual consistència. 
COLORANT: 
El colorant és un producte inorgànic en pols per a incorporar a la massa del formigó, morter o beurada durant el pastat, 
que té per objecte donar un color determinat al producte final. 
Ha de ser estable als agents atmosfèrics, la calç i als alcalís del ciment. 
ADDICIONS: 
L'escòria siderúrgica és un granulat fi que pot utilitzar-se per a la confecció de formigons. 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretensades, no pot contenir cendres volants ni addicions de cap 
altre tipus amb excepció del fum de silici. 
Si el formigó esta destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'ús de cendres volants o fum de 
silici per a la seva confecció. En estructures d'edificació si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes 
del ciment. Si s'utilitza fum de silici ha de superar el 10% del pes de ciment. 
 
CENDRES VOLANTS: 
Cendres volants per a formigons són exclusivament els productes sòlids i en estat de fina divisió provinents de la 
combustió de carbó bituminos polvoritzat, en les bòbiles de centrals termoelèctriques, i que són arrossegades pels 
gasos del procés i recuperat mitjançant filtres. 
Característiques químiques, expressades en proporcions en pes de la mostra seca: 
- Contingut de sílice reactiva (UNE-EN 197-1):  >= 25% 
- Contingut de clorurs Cl- (UNE 80-217):  <= 0,10% 
- Contingut d'anhidrid sulfúric SO3 (EN 196-2):  <= 3,0% 
- Óxid de calci lliure (UNE_EN 451-1):  <= 1% 
 (S'admeten continguts fins al 2,5% sempre que l'estabilitat segons art. 4.3.3 UNE EN 450 sigui < 10 mm) 
- Pérdua per calcinació (1h de combustió)(EN 196-2):  <= 5,0% 
Característiques físiques: 
- Finor(% en pes retingut al tamís 0,045 mm)(UNE_EN 451-2): <= 40% 
- Índex d'activitat (EN 196-1): 
     - A 28 dies:  > 75% 
     - A 90 dies:  > 85% 
Toleràncies: 
- Densitat sobre valor mig declari fabricant(UNE 80-122):  ± 150 kg/m3 
- Pèrdua al foc:  + 2,0% 
- Finor:  + 5,0% 
- Variació de la finor:  ± 5,0% 
- Contingut de clorurs:  + 0,01% 
- Contingut d'óxid de calci lliure:  +0,1% 
- Contingut SO3:  + 0,5% 
- Estabilitat:  + 1,0 mm 
- Índex d'activitat:  - 5,0% 
FUM DE SILICI: 
Es un subproducte originat en la reunió de quars d'elevada puresa amb carbó en forns elèctrics d'arc per a la producció 
de silici i ferrosilici. 
Contingut d'òxid de silici (SiO2):  >= 85% 
Contingut de clorurs Cl- (UNE 80-217):  < 0,10% 
Pèrdua al foc (UNE_EN 196-2):  < 5% 
Índex d'activitat (UNE_EN 196-1):  > 100% 
ESCÒRIA GRANULADA: 
L'escòria granulada pot ser un dels granulats utilitzats per a la confecció de formigons. 
Es considera granulat fi el que passa pel tamís 4 (UNE_EN 933-2). 



 

 
 

 
 
Projecte de construcció del parc d’aprenetatge de can Terrers  Pàgina 120 

Ha de ser estable, és a dir no ha de contenir silicats inestables ni compostos ferrosos. 
No ha de contenir sulfurs oxidables. 
Contingut màxim de substàncies perjudicials en % en pes: 
- Terrossos d'argila: 1,00 
- Material retingut pel tamís 0,063 (UNE 7-050) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE 7-244): 0,50 
- Compostos de sofre expressats en SO3- i referits al granulat sec: 0,40 
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment:  Nul·la 
Pèrdua de pes màxim experimentada pels granulats en ser sotmesos a 5 cicles de tractament amb solucions de sulfat 
sòdic o sulfat magnèsic (UNE 7-136): 
- Amb sulfat sòdic:  <= 10% 
- Amb sulfat magnèsic:  <= 15% 
ESCÒRIA GRANULADA PER A FORMIGONS: 
Fins que passen pel tamís 0,08 (UNE 7-050):  <= 6% 
ESCÒRIA GRANULADA PER A GRAVA-ESCÒRIA: 
Reactivitat (PG 3/75):  alfa > 20 
Contingut d'aigua en pes (h) en funció del coeficient alfa de reactivitat: 
- 20 < alfa <= 40:  h < 15% 
- 40 < alfa <= 60:  h < 20% 
- alfa > 60:  h < 25% 
 
La corba granulomètrica ha de quedar dins dels límits següents: 

┌────────────────────────────────────────┐ 
│  Tamís UNE │ % Acumulatiu de granulats │ 

│            │       que hi passen       │ 
│────────────│───────────────────────────│ 

│      5     │         95 - 100          │ 
│    2,5     │         75 - 100          │ 
│    1,25    │          40 - 85          │ 
│    0,4     │          13 - 35          │ 
│    0,16    │           3 - 14          │ 
│    0,08    │           1 - 10          │ 

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

  
____________________________________________________________________________ 
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B0 - MATERIALS BÀSICS 
 
B0A - FERRETERIA 
 
B0A1 - FILFERROS 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
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 complir les especificacions de la norma UNE 36722. 
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. 
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 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada 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: 
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*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). 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 

B0 - MATERIALS BÀSICS 
 
B0A - FERRETERIA 
 
B0A3 - CLAUS 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
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 tiges metàl·liques, punxegudes 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 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada 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. 
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UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica. 
UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida. 

 
____________________________________________________________________________ 

 
 
  

B0 - MATERIALS BÀSICS 
 
B0B - ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 
 
B0B2 - ACER EN BARRES CORRUGADES 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Barres corrugades d'acer per a armadures passives 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. 
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 pretesats 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│Lím.elàstic│Resist.  │Relació   │Allarg.de  │Allarg.│Relació│ 
│          │ Re (MPa)  │a la     │Re-real/  │rotura     │total  │Rm/Re  │ 
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│          │           │tracció  │Re-nominal│(s/base de │càrrega│       │ 
│          │           │Rm (MPa) │          │5 diàmetres│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 
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- 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, la humitat del terra i l'eventual agressivitat de 
l'ambient. 
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència. 
Abans de la seva utilització i en especial després de períodes 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 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
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. 

 
____________________________________________________________________________ 

 
  

B0 - MATERIALS BÀSICS 
 
B0B - ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 
 
B0B3 - MALLES ELECTROSOLDADES 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
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  │ 
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│            │  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 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
UNE 36092:1996 Mallas de acero para armaduras de hormigón armado. 
UNE 36092:1996 Mallas de acero para armaduras de hormigón armado. 
____________________________________________________________________________ 

 
  

B0 - MATERIALS BÀSICS 
 
B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0D2 - TAULONS 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la fusta. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 
Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 
Toleràncies: 
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Amplària nominal:  ± 2 mm 
- Gruix: 

┌────────────────────────────────────────┐ 
│  Classe  │    Gruix nominal (mm)       │ 

│          │─────────────────────────────│ 
│          │  < 50   │ 50 a 75 │  > 75   │ 

│          │─────────────────────────────│ 
│          │      Tolerància (mm)        │ 

│────────────────────────────────────────│ 
│    T1    │   ±3    │   ±4    │  +6,-3  │ 
│    T2    │   ±2    │   ±3    │  +5,-2  │ 
│    T3    │   ±1,5  │   ±1,5  │  ±1,5   │ 

└────────────────────────────────────────┘ 
- Fletxa:  ± 5 mm/m 
- Torsió:  ± 2° 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
   

B0 - MATERIALS BÀSICS 
 
B0F - MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA 
 
B0F1 - MAONS CERÀMICS 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peces d’argila cuita utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estructures portants i no portants, murs 
i divisòries interiors, tant a edificació com a enginyeria civil) 
S'han considerat els tipus següents: 
En funció de la densitat aparent: 
- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides 
- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent  mes gran de 1000 kg/m3 
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió: 
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de no assolir-se inferior al 
5%. 
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la categoria I. 
En funció del volum i disposició de forats: 
- Peces massisses 
- Peces calades 
- Peces alleugerides 
- Peces foradades 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma. 
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes. 
Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de color en el maó i en el 
conjunt de les remeses ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF. 
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els envanets i parets de 
la peça durant la seva manipulació o col.locació. 
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat i un color uniforme en 
fracturar-se. 
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l’ordre de llarg, ample i alt. 
Volum de forats: 
- Massís:  <= 25% 
- Calat:  <= 45% 
- Alleugerit:  <= 55% 
- Foradat:  <= 70% 
Volum de cada forat:  <= 12,5% 
Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total): 
- Massís:  >= 37,5% 
- Calat:  >= 30% 
- Alleugerit:  >= 20% 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals: 
- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat per el fabricant, amb indicació de 
categoría I o II 
- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat per el fabricant 
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  <= valor declarat per el fabricant, amb indicació de la seva 
categoria 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències davant el foc: 
- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials orgànics distribuïts de 
forma homogènia: 
     - Peces amb <= 1,0%:  A1 
     - Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1) 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques: 
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat per el fabricant, amb indicació de la categoria 
- Forma de la peça (UNE-EN 771-1) 
- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN 772-3) 
- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13) 
- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13):  El valor declarat per el fabricant ha d’estar dins dels límits següents en 
funció de la categoría. 
     - D1:  <= 10% 
     - D2:  <= 5% 
     - Dm:  <= desviació declarada per el fabricant en % 
Característiques essencials en peces per als usos previstos en l’apartat 4.1 del DB HE 1: 
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745) 
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- Permeabilitat al vapor d’aigua (UNE-EN 1745) 
PECES LD: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials: 
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 
     - Durabilitat (resistència gel/desgel) 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals: 
- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets exteriors < a 12 mm que hagin 
d’anar revestides amb un lliscat: 
     - Expansió per humitat (UNE-EN 772-19) 
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 
     - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat per el fabricant ha d’estar dins dels límits 
especificats a la UNE-EN 771-1 en funció de la categoria 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques: 
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  <= 1000 kg/m3 
PECES HD: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials: 
- Durabilitat (resistència gel/desgel):  Indicació de la categoria en funció del grau d’exposició 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals: 
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19) 
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 
     - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat per el fabricant ha d’estar dins dels límits 
especificats a la UNE-EN 771-1 en funció de la categoria 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques: 
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  >= 1000 kg/m3 
Característiques essencials en peces per a us en cara vista o en barreres anticapil.laritat: 
- Absorció d’aigua:  <= valor declarat per el fabricant 
      - Cara vista (UNE-EN 771-1) 
      - Barreres anticapilaritat (UNE-EN 772-7) 
Característiques complementàries: 
- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) :  <= valor declarat pel fabricant 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica. 
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres que continguin 
solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves característiques (cendres, fertilitzants, greixos, 
etc.). 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar els 
valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1: 
- Absorció d’aigua per capil.laritat 
- Succió o tasa d’absorció d’aigua inicial (kg/m2.min) 
- Absorció d’aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3) 
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació 
de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 
Per a peces de categoria I: 
     - Sistema 2+: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat del control de producció en fàbrica emès per 
l’organisme d’inspecció 
Per a peces de categoria II: 
     - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1) 
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de 
juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: 
     - Numero d’identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+) 
     - Marca del fabricant i lloc d’origen 
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     - Dos últims dígits del any en que s’ha imprès el marcat CE. 
     - Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas 
     - Referència a la norma EN 771-1 
     - Descripció de producte: nom generic, material, dimensions, .. i us al que va destinat. 
     - Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 771-1 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida. 
UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento 
Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

B0 - MATERIALS BÀSICS 
 
B0G - PEDRES NATURALS I ARTIFICIALS 
 
B0G1 - PEDRES NATURALS 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Llosa de pedra natural per a col·locar amb un revestiment (parets, terres, taulells, etc.).  
Les pedres considerades són: 
- Gres 
- Granítica 
- Basàltica  
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.  
Les dimensions de la peça es donaran amb mil·límetres i amb el següent ordre:  longitud (l), amplada ( b) i gruix (d).  
Els acabats superficials s'han d'extendre uniformement fins a les arestes de la peça.  
En acabats superficials on s'utilitzi algun material de farciment per a forats, discontinuïtats i esquerdes caldrà indicar el 
tipus de tractament i la naturalesa dels materials afegits.  
El subministrador aportarà la mostra de referència, d'acord amb UNE-EN 12058 i/o UNE-EN 12057 i/o UNE-EN 1469 i/o 
UNE-EN 1341.  
Pes específic (UNE_EN 1936): 
- Pedra de gres:  >= 24 kN/m3 
- Pedra granítica:  >= 25 kN/m3  
PEDRA DE GRES:  
Llosa de pedra natural de gres obtinguda de roques d'origen sedimentari, constituïda per sorra de quars i materials 
aglomerants diversos.  
No ha de tenir elements aglomerants de tipus argilós o calcinal.  
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.  
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RAJOLES DE PEDRA NATURAL PER A ÚS COM A PAVIMENT EXTERIOR D'ACORD AMB LA NORMA UNE-EN 
1341:  
L'amplària nominal ha de ser superior a 150 mm.  
     - Dimensions (excepte si la pedra es subministra en grandàries aleatòries) 
     - Tractament químic superficial  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
Resistència al glaç/desglaç: Ha de complir la norma UNE-EN 12371  
Resistència a la flexió sota càrrega concentrada (F=<20 kN): Ha de complir les normes UNE-EN 12372 i UNE-EN 
12372/AC  
Resistència a l'abrasió: Ha de complir la norma UNE-EN 1341.  
Resistència al lliscament: Ha de complir la norma UNE-EN 1341.  
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): 
          - Rajoles de vores tallades de dimensió nominal =< 700 mm:  ± 4 mm 
          - Rajoles de vores tallades  de dimensió nominal > 700 mm:  ± 5 mm 
          - Rajoles de vores partides:  ± 10 mm 
     - Classe 2 (marcat P2): 
          - Rajoles de vores tallades de dimensió nominal =< 700 mm:  ± 2 mm 
          - Rajoles de vores tallades de dimensió nominal > 700 mm:  ± 3 mm 
          - Rajoles de vores partides:  ± 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 
     - Vora recta més llarga > 1 m: 
          - Cara de textura fina:  ± 3 mm 
          - Cara de textura gruixuda:  ± 4 mm 
     - Vora recta més llarga > 1,5 m: 
          - Cara de textura fina:  ± 4 mm 
          - Cara de textura gruixuda:  ± 6 mm  
RAJOLES PER A PAVIMENTS I ESCALES I PLAQUETES D'ACORD AMB LES NORMATIVES UNE-EN 12058 I UNE-
EN 12057   
Les plaquetes són les peces que tenen un gruix inferior a 12 mm.  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Resistència a la flexió: Ha de complir la norma UNE-EN 12372 
- Resistència a l'adherència: Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057 
- Absorció de l'aigua a la pressió atmosfèrica:  Ha de complir la norma UNE-EN 13755 
- Reacció al foc :  Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057 
- Absorció a l'aigua per capil·laritat : Ha de complir la norma UNE-EN 1925 
- Densitat aparent o porositat oberta: Ha de complir la norma UNE-EN 1936 
- Resistència al glaç/desglaç:  Ha de complir la norma UNE-EN 12371 
- Resistència al xoc tèrmic: Ha de complir la norma UNE-EN 14066 
- Permeabilitat al vapor d'aigua: Ha de complir la norma UNE-EN 12524 
- Resistència a l'abrasió (excepte en cas de peces per a sócols i davanters d'escales):  Ha de complir la norma UNE-EN 
14157. 
- Resistència al lliscament: Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057 
- Tactebilitat: (excepte en cas de peces per a sócols i davanters d'escales): Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o 
UNE-EN 12057  
Toleràncies:  
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Toleràncies per peces amb gruix > 12 mm: 
- Gruix nominal E en mm: 
     - 12<E<=15: ±1,5 mm 
     - 15<E<=30: ±10% 
     - 30<E<=80: ±3 mm 
     - E>80 : ±5 mm 
     - En el cas de cares exfoliades / trencades de forma natural els valors anteriors no són vàlids i el fabricant declararà 
les toleràncies de gruix. 
- Planor :  <=2% de la longitud de la rajola i <=3 mm 
      En el cas de cares exfoliades de forma natural el fabricant declararà les toleràncies. 
- Llargària i amplària:  
 
 +---------------------------------------------------------------+ 
 ¦  Longitud o amplària nominal en mm.     ¦   <600   ¦  >=600   ¦ 
 ¦-----------------------------------------¦----------¦----------¦ 

¦  Gruix d'arestes bisellades <= 50 mm    ¦   ±1mm   ¦  ±1,5mm  ¦ 
 ¦  Gruix d'arestes bisellades > 50mm      ¦   ±2mm   ¦  ±3 mm   ¦ 
 +---------------------------------------------------------------+  
 
Toleràncies per a peces amb gruix <=12mm  (plaquetes) 
- Llargada i amplària:  ±1mm 
- Gruix:  ±1,5mm 
- Planor: 0,15% 
- Esquadres: 0,15%  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:  
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 corrosió. 
Les superfícies polides s'han de protegir amb mitjans adequats  
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE EN RAJOLES PER A PAVIMENT EXTERIOR:  
Emmagatzematge: En llocs adequats sense possibilitat de ser atacades per agents agressius i de manera que no es 
trenquin ni s'escantonin.  
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE EN RAJOLES PER A PAVIMENTS, ESCALES, PLAQUETES O 
REVESTIMENTS MURALS:  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 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.  
UNE-EN 12057:2005 Productos de piedra natural. Plaquetas. Requisitos.  
UNE-EN 12058:2005 Productos de piedra natural. Baldosas para pavimentos y escaleras. Requisitos.  
UNE-EN 1469:2005 Piedra natural. Placas para revestimientos murales. Requisitos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN RAJOLES PER A PAVIMENT EXTERIOR 
(UNE-EN 1341):  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que 
acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 
7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a usos externs i acabat de calçades, destinats a la pavimentació de zones de circulació de vianants i 
vehicles, a l'exterior:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  
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 
- Identificació del producte segons la classificació de la norma UNE-EN 1341 i els valors declarats pel fabricant: 
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- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: 
     - Nom o marca d'identificació i direcció declarada del fabricant 
     - Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
     - Referència a la norma EN 1341 
     - L'ús previst i la descripció de la llosa 
En les rajoles destinades a àrees exteriors de circulació de vianants i vehicles, incloses les zones delimitades per als 
transports públics, ha de constar a més: 
     - La resistència a flexió 
     - La resistència al lliscament (si procedeix) 
     - La resistència al derrapatge (si procedeix) 
     - La durabilitat 
     - Tractament superficial químic (si procedeix)  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN RAJOLES PER A PAVIMENTS, ESCALES I 
PLAQUETES (UNE-EN 12058, UNE-EN 12057):  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que 
acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 
7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a acabat de paviments exteriors per a zones d'ús peatonal i vehicular, 
 - Productes per a acabat de paviments interiors incloses les instal·lacions de transport públic de Nivell o Classe: A1***, 
F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials 
de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions), 
 - Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes per altres usos, 
 - Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a legislació sobre reacció al foc de Nivell o 
Classe: A1***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple 
productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions):  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a legislació sobre substàncies perilloses, i 
per a voltes suspeses interiors o exteriors sotmesos a requisits de seguretat en ús (resistència a la flexió), 
 - Productes per a acabat de paviments interiors incloses les instal·lacions de transport públic de Nivell o Classe: (A1, 
A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals no existeix una etapa clarament identificable en el procés de 
producció que suposi una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la 
limitació de material orgànic), 
 - Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a legislació sobre reacció al foc de Nivell o 
Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals no existeix una etapa clarament identificable en el 
procés de producció que suposi una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors 
d'ignició o la limitació de material orgànic):  
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions  
A l'embalatge i/o sobre la documentació comercial que acompanya el producte hi ha de constar la següent informació 
com a mínim:   
- Referència d'aquesta norma europea (UNE-EN 12058  i/o UNE-EN 12057) 
- Nom i marca identificativa del productor o el importador si és el responsable de la posta en el mercat. 
- Dos últims dígits de l'any en el que el marcat es va fixar  
- Classificació del producte (nom tradicional, família petrogràfica, etc d'acord amb UNE-EN 12440) i els usos finals 
- Característiques: 
     - Per a rajoles per a paviments i escales d'ús extern: 
          - Resistència a la flexió 
          - Resistència al lliscament 
          - Tactilitat 
          - Resistència a les gelades 
          - Resistència al xoc tèrmic  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Inspecció visual del material en cada subministrament.  
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la 
DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.  
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, 
en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, 
inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.  
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de 
qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE 
(Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del 
material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al 
subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.  
OPERACIONS DE CONTROL. PAVIMENTS:  
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:  
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament i cada 1600 m2 de superfície (unes 10000 peces), es 

demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions 
tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:  

     - Pes específic (UNE-EN 1936) 
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     - Coeficient de saturació 
     - Absorció d'aigua, en volum (UNE-EN 1339) 
     - Coeficient de dilatació tèrmica 
     - Mòdul d'elasticitat 
     - Porositat aparent 
     - Duresa al ratllat (Mohs) 
     - Contingut d'ió sulfat 
     - Resistència a la compressió (proveta cúbica de 7 cm d'aresta) 
     - Gelabilitat 
     - Resistència a la flexió 
     - Comprovació de les característiques geomètriques sobre 10 peces en cada subministrament: 
          - Gruix  
          - Angles 
          - Planor 
          - Rectitud d'arestes  
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests 
assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT. PAVIMENTS:  
No s'admetran materials que no es presentin en bon estat i acompanyats amb el corresponent certificat de qualitat del 
fabricant on es garanteixin les condicions exigides.  
Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas d'incompliment en una comprovació, 
es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.  
En cas d'incompliment d'una comprovació geomètrica, es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre 
un total de 10 peces del mateix lot. Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les 10 peces resultin 
satisfactoris.  

 
____________________________________________________________________________ 

 
  

B0 - MATERIALS BÀSICS 
 
B0G - PEDRES NATURALS I ARTIFICIALS 
 
B0GA - PEDRA ARTIFICIAL I ELEMENTS ESPECIALS DE PEDRA ARTIFICIAL 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peça prefabricada d'aspecte semblant a la pedra natural, obtinguda per un procés d'emmotllament d'una mescla de 
ciment, granulats seleccionats i, eventualment, additius i/o colorants. 
S'han considerat els següents tipus de peces: 
- Placa plana 
- Peça de coronament de paret amb 1 o 2 trencaaigües, o amb cantells en escaire 
- Peça amb trencaaigües 
- Peça amb els cantells en escaire 
- Peça en L 
S'han considerat els acabats superficials següents: 
- Llis 
- Abuixardat 
- Rentat a l'àcid 
- Polit 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir la cara plana i les arestes rectes. 
No ha de tenir taques, escantonaments, esquerdes o d'altres defectes superficials. 
L'acabat superficial, polit, abrillantat, abuixardat, etc. ha d'estar fet a fàbrica, i no ha de presentar defectes superficials 
(taques, escantonaments, esquerdes, etc.). 
Les armadures de reforç no s'han de veure en cap de les cares. 
Toleràncies: 
- Dimensions:  ± 4 mm 
- Fletxa de les arestes:  ± 0,1% 
- Planor:  ± 2 mm 
- Balcaments:  ± 1 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 



 

 
 

 
 
Projecte de construcció del parc d’aprenetatge de can Terrers  Pàgina 136 

 
Subministrament: Protegida de manera que no se n'alterin les característiques. 
El fabricant ha de facilitar, si se li demana, les dades següents: 
- Absorció d'aigua 
- Geladicitat 
- Propietats higrotèrmiques (segons l’article 4.1 del DB HE1) 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, de la intempèrie i sense contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  

B8 - MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
 
B89 - MATERIALS PER A PINTURES 
 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Pintures, pastes i esmalts. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Pintura a la cola: Pintura a l'aigua formada per un aglomerant a base de coles cel·lulòsiques o anilàcies i pigments 
resistents als àlcalis 
- Pintura a la calç: Dissolució en aigua, l'aglutinant i el pigment de la qual és l'hidròxid de calç o la calç apagada 
- Pintura al ciment: Dissolució en aigua de ciment blanc tractat i pigments resistents a l'alcalinitat 
- Pintura al làtex: Pintura a base de polímers vinílics en dispersió 
- Pintura plàstica: Pintura formada per un aglomerant a base d'un polímer sintètic, en dispersió aquosa i pigments 
càrrega-estenedors resistents als àlcalis i a la intempèrie 
- Pintura acrílica: Pintura formada per copolímers acrílics amb pigments i càrregues inorgàniques, en una dispersió 
aquosa. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent 
- Esmalt gras: Pintura formada per olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintètiques i dissolvents 
- Esmalt sintètic: Pintura formada per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades, pigments resistents 
als àlcalis i a la intempèrie i additius modificadors de la brillantor. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent 
- Esmalt de poliuretà d'un component: Pintura formada per un aglomerant de resines de poliuretà, soles o modificades, 
que catalitzen amb la humitat atmosfèrica i pigments resistents als àlcalis i a la intempèrie, dissolta en dissolvents 
adequats 
- Esmalt de poliuretà de dos components: Pintura formada per copolímers de resines de poliuretà fluïdificades i 
pigmentades. Seca per polimerització mitjançant un catalitzador 
- Esmalt de poliuretà uretanat: Pintura formada per resines uretanades 
- Esmalt epoxi: Revestiment de resines epoxi, format per dos components: un enduridor i una resina, que cal barrejar 
abans de l'aplicació. Seca per reacció química dels dos components 
- Esmalt en dispersió acrílica: Copolímers acrílics en una emulsió aquosa 
- Esmalt de clorcautxú: Seca a l'aire per evaporació del dissolvent 
- Pasta plàstica de picar: Pintura formada per un vehicle a base d'un polímer sintètic, en dispersió aquosa i pigments 
càrrega-estenedors resistents als àlcalis i la intempèrie 
PINTURA A LA COLA: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació 
de pigments. 
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de fer córrer la brotxa, ha 
de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de l’assecat 
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
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     - Al tacte:  2 h 
     - Totalment sec:  4 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable. 
- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
PINTURA A LA CALÇ: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o procediments 
neumàtics fins a l'impregnació dels porus de la superfície a tractar. 
Després d'assecar-se s'han d'aplicar dues capes d'acabat. 
Un cop seca, ha de ser resistent a la intempèrie, ha d'endurir amb la humitat i el temps i ha de tenir propietats 
microbicides. 
PINTURA AL CIMENT: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola fins a 
l'impregnació de la superfície a tractar. 
Un cop seca ha de ser resistent a la intempèrie. 
PINTURA AL LÀTEX: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, ni dipòsits durs 
- Un cop preparada ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de 
l’assecat 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  
     - Al tacte:  < 30 
     - Totalment sec:  < 2 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
PINTURA PLÀSTICA: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- La pintura continguda al seu envàs original recentment obert, no ha de presentar senyals de putrefacció, pells ni 
materies extranyes. 
- Amb l'envàs ple i sotmesa a agitació (UNE_EN 21513 i UNE 48-083) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni 
flotació de pigments 
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de fer córrer la brotxa, ha 
de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de l’assecat 
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres 
- Temps d’assecat a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 1 h 
     - Totalment sec:  < 2 h 
- Pes específic: 
     - Pintura per a interiors:  < 16 kN/m3 
     - Pintura per a exteriors:  < 15 kN/m3 
- Rendiment:  > 6 m2/kg 
- Relació volum pigments + càrregues/volum pigments, pes càrregues, aglomerat sòlid (PVC): < 80% 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable, i per a exteriors, insaponificable. 
- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
- Capacitat de recobriment (UNE 48-259):  Relació constant >= 0,98 
- Resistència al rentat (DIN 53778): 
     - Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles 
     - Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles 
- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir 
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir 
PINTURA PLÀSTICA PER A EXTERIORS: 
Resistència a la immersió (UNE 48-144):  No s'observen canvis o defectes 
Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir 
Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir 
Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir 
PINTURA ACRÍLICA: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
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- Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o procediments 
pneumàtics 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 4 h 
     - Totalment sec:  < 14 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Ha de ser resistent a la intempèrie. 
ESMALT GRAS: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola fins a la 
impregnació de la superfície a tractar. 
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 1 h 
- Totalment sec:  < 6 h 
Un cop sec, ha de tenir bona resistència al fregament i al rentat. 
ESMALT SINTÈTIC: 
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22). 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació 
de pigments. 
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha 
de deixar una capa uniforme després de l'assecatge. 
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 25 micres 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 3 h 
     - Totalment sec:  < 8 h 
- Material volàtil (INTA 16 02 31):  >= 70 ± 5% 
- Rendiment per a una capa de 30 micres:  >= 5 m2/kg 
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5 
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 
- Resistència a l'abrasió (UNE 56-818):  Danys moderats 
- Esgrogueïment accelerat per colors amb reflectància aparent superior al 80% (INTA 160.603): < 0,12 
ESMALT DE POLIURETÀ D'UN COMPONENT: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació 
de pigments. 
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha 
de deixar una capa uniforme després de l'assecatge. 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 3 h 
     - Totalment sec:  < 8 h 
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5 
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 
- Resistència a l'abrasió (UNE 56-818):  Danys petits 
- Adherència i resistència a l'impacte: 
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
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│                                         │A les 24 h│ Al cap de 7 dies│ 
│─────────────────────────────────────────│──────────│─────────────────│ 

│Adherència al quadriculat:               │  100%    │     100%        │ 
│Impacte directe o indirecte:             │          │                 │ 

│Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) │   Bé     │  Ha de complir  │ 
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats   
- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits  
- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits  
- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent 
- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir 
- Resistència química: 
     - A l'àcid cítric al 10%:  15 dies 
     - A l'acid làctic al 5%:  15 dies 
     - A l'àcid acètic al 5%:  15 dies 
     - A l'oli de cremar:  Cap modificació 
     - Al xilol:  Cap modificació 
     - Al clorur sòdic al 20%:  15 dies 
     - A l'aigua:  15 dies 
ESMALT DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS: 
Cal barrejar els dos components abans de l'aplicació. 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha 
de deixar una capa uniforme després de l'assecatge. 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 3 h 
     - Totalment sec:  < 8 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 
- Resistència a l'abrasió (UNE 56-818):  Danys petits 
- Ha de tenir bona resistència química als àcids diluïts, als hidrocarburs, les sals i als detergents. 
ESMALT DE POLIURETÀ URETANAT: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola fins a la 
impregnació de la superfície a tractar. 
Temps d'assecatge a 20°C:  1 - 2 h 
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol. 
ESMALT DE DISPERSIÓ ACRÍLICA: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola fins a la 
impregnació de la superfície a tractar. 
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable 
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 20 min 
- Totalment sec:  < 1 h 
ESMALT DE CLORCAUTXÚ: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o corró. 
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 30 min 
- Totalment sec:  < 2 h 
Ha de ser resistent a l'aigua dolça i salada, als àcids i als àlcalis. 
ESMALT EPOXI: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola. 
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 29):  > 30°C 
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 30 min 
- Totalment sec:  < 10 h 
Ha de tenir bona resistència al desgast. 
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Ha de ser resistent a l'àcid làctic 1%, acètic 10%, clorhídric 20%, cítric 30%, sosa i solucions bàsiques, als hidrocarburs 
(benzina, querosè) als olis animals i vegetals, a l'aigua, als detergents i a l'alcohol etílic 10%. 
Resistència mecànica (desprès de 7 dies de polimerització): 
- Tracció:  >= 16 N/mm2 
- Compressió:  >= 85 N/mm2 
Resistència a la temperatura:  80°C 
PASTA PLÀSTICA DE PICAR: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació 
de pigments. 
- Ha de tenir una consistència adequada. 
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres 
- Temps d’assecat a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 1 h 
     - Totalment sec:  < 2 h 
- Pes específic:  < 17 kN/m3 
- Relació: volum del pigment/volum de la resina (PVC):  < 80% 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
- Resistència al rentat (DIN 53778): 
     - Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles 
     - Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles 
- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir 
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir 
- Resistència a la immersió (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes 
- Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir 
- Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir 
- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE 
DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR: 
Subministrament: En pots o bidons. 
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Codi d'identificació 
- Pes net o volum del producte 
- Data de caducitat 
- Instruccions d'ús 
- Dissolvents adequats 
- Límits de temperatura 
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat 
- Toxicitat i inflamabilitat 
- Proporció de la barreja i temps d'utilització, en els productes de dos components 
- Color i acabat, en la pintura plàstica o al làtex i en l'esmalt sintètic, de poliuretà 
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. S'ha 
de preservar de les gelades. 
PINTURA A LA CALÇ: 
Subministrament de la calç aèria en terrossos o envasada. 
La calç hidràulica ha de subministrar-se en pols. 
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Codi d'identificació 
- Pes net o volum del producte 
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- Toxicitat i inflamabilitat 
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. S'ha 
de preservar de les gelades. 
PINTURA AL CIMENT: 
Subministrament: En pols, en envasos adequats. 
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Codi d'identificació 
- Pes net o volum del producte 
- Instruccions d'ús 
- Temps d'estabilitat de la barreja 
- Temperatura mínima d'aplicació 
- Temps d'assecatge 
- Rendiment teòric en m/l 
- Color 
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. S'ha 
de preservar de les gelades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
____________________________________________________________________________ 

 
  

 
 
B8 - MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
 
B8Z - MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS 
 
B8ZA - MATERIALS PER A IMPRIMACIONS I TRACTAMENTS SUPERFICIALS 
 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials per a envernissats, emprimacions i tractaments superficials.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Brea epoxi: Pintura formada per una base de quitrà, resina epoxi i dissolvent i per un catalitzador format per una 

solució de poliamina, poliamida o d'altres  
- Emprimació antioxidant: Emprimació sintètica de mini de plom electrolític, modificada eventualment amb oli de 

llinosa  
- Emprimació antioxidant grassa: Emprimació de mini de plom electrolític barrejada amb olis i dissolvents  
- Emprimació antioxidant al clorocautxú, a base de clorocautxú modificat  
- Emprimació antioxidant al poliuretà: Emprimació de dos components a base de resines de poliuretà soles o 

modificades  
- Emprimació de làtex: Emprimació de polímer vinílic en dispersió  
- Emprimació fosfatant a base de resines viníliques o fenòliques, soles o modificades que catalitzen en ser barrejades 

amb un activador  
- Pintura decapant: Producte líquid o semipastós, el component principal del qual és el clorur de metilè amb 

dissolvents i altres additius  
- Decapant de baixa alcalinitat: producte específic per a paviments delicats, es composa bàsicament de tensioactius 

aniònics i sabons.  
- Polímer orgànic o inorgànic: Pintura mineral formada per polímers orgànics o inorgànics, impermeable, de 

resistència química alta enfront dels àcids orgànics i inorgànics  
- Protector químic insecticida-fungicida per a fusta: Producte protector de la fusta o els seus productes derivats, 

mitjançant el control dels organismes que destrueixen o alteren la fusta, classificat com a TP8 pel R.D. 830/2010  
- Segelladora: Producte segellant per a fusta, guix i ciment i paviments porosos  
- Solució de silicona  



 

 
 

 
 
Projecte de construcció del parc d’aprenetatge de can Terrers  Pàgina 142 

- Vernís gras, format d'olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintètiques i dissolvents  
- Vernís sintètic, format per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades, i amb additius modificadors 

de la brillantor  
- Vernís de poliuretà d'un component, format per un aglomerant de resines de poliuretà, soles o modificades, que 

catalitzen amb la humitat atmosfèrica, dissolt en dissolvents adequats  
- Vernís de poliuretà de dos componentes, format per un aglomerant de resines hidroxilades, soles o modificades, 

que catalitzen en ser mesclades amb un isocianat  
- Vernís de poliuretà uretanat, format per resines uretanades  
- Vernís fenòlic, format per resines fenòliques i olis especials  
- Vernís d'urea-formol, format per un aglomerant a base de resines d'urea-formol i additius modificants de la lluentor, 

dissolt en dissolvents adequats  
VERNÍS:  
Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de 
deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge.  
VERNÍS GRAS:  
Ha de ser resistent al fregament i al rentat.  
VERNÍS SINTÈTIC:  
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22).  
Rendiment per a una capa de 30 micres:  >= 5 m2/kg  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs  
- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A):  >= 30°C  
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5  
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 5 h 
     - Totalment sec:  < 12 h  
Característiques de la pel·lícula seca:  
- Ha de ser de color estable i insaponificable.  
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).  
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys moderats  
VERNÍS DE POLIURETÀ:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs  
- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A):  >= 30°C  
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5  
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 1 h 
     - Totalment sec:  < 10 h  
Característiques de la pel·lícula seca:  
- Ha de ser de color estable i insaponificable.  
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).  
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits  
- Adherència i resistència a l'impacte: 
 
 +----------------------------------------------------------------------+ 
 ¦                                         ¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies¦ 
 ¦-----------------------------------------¦----------¦-----------------¦ 
 ¦Adherència al quadriculat:               ¦  100%    ¦     100%        ¦ 
 ¦Impacte directe o indirecte:             ¦          ¦                 ¦ 
 ¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦   Bé     ¦  Ha de complir  ¦ 
 +----------------------------------------------------------------------+  
 
- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats   
- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits  
- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits  
- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent  
- Resistència a la calor (UNE 48033):  Fins a 250°C  
- Resistència química: 
     - A l'àcid cítric al 10%:  15 dies 
     - A l'acid làctic al 5%:  15 dies 
     - A l'àcid acètic al 5%:  15 dies 
     - A l'oli de cremar:  Cap modificació 
     - Al xilol:  Cap modificació 
     - Al clorur sòdic al 20%:  15 dies 
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     - A l'aigua:  15 dies  
VERNÍS DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS:  
Temps d'inducció de la mescla:  15 - 30 minuts  
Vida de la mescla a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 29):  2 - 8 h  
VERNÍS DE POLIURETÀ URETANAT:  
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol.  
Temps d'assecatge a 20°C:  1 - 2 h  
VERNÍS FENÒLIC:  
Temps d'assecatge a 20°C:  6 - 12 h  
VERNÍS D'UREA-FORMOL:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs  
- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A):  >= 30°C  
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5  
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 30 min 
     - Totalment sec:  < 3 h  
Característiques de la pel·lícula seca:  
- Ha de ser de color estable i insaponificable.  
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).  
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
BREA EPOXI:  
El component base, amb l'envàs ple i acabat d'obrir, no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs (INTA 16 02 26).  
Relació resina epoxi/quitrà:  40/60  
Temperatura d'inflamació del component base (INTA 16 02 44):  > 30°C  
Temps d'assecatge per a repintar (INTA 16 02 29):  >= 18 h  
Gruix de la capa (INTA 16 02 24):  >= 100 micres  
Resistència a la boira salina (INTA 16 06 04):  Ha de complir 
Resistència a la immersió (INTA 16 06 01):  Ha de complir  
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació 

de pigments.  
- Pigment:  >= 26% de mini de plom electrolític 
- Puresa del mini de plom electrolític (INTA 16 12 11):  >= 99,6%  
- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55):  < 50 micres  
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 25°C  
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  > 3  
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 1 h 
     - Totalment seca:  < 6 h  
- Pes específic a 23 ± 2°C, 50 ± 5% HR (INTA 16 42 03):  > 18 kN/m3  
- Rendiment per a una capa de 30 - 40 micres:  > 4 m2/kg  
Característiques de la pel·lícula seca:  
- Resistència a la boira marina (INTA 16 01 01, ASTM B.117-73, oxidació marina 8 (0,1%) ASTM D.610-68):  >= 150 

h  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT GRASSA:  
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa.  
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 30°C  
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 1 h 
- Totalment seca:  < 18 h  
Pes específic a 20°C:  > 23 kN/m3  
Rendiment per una capa de 45 - 50 micres:  > 4 m2/kg  
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL CLORCAUTXÚ:  
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola.  
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 23°C  
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 45 min 
- Totalment seca:  < 4 h  
Pes específic a 20°C:  > 17,3 kN/m3  
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres:  > 4 m2/kg  
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL POLIURETÀ:  
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola.  
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 15 min 
- Totalment seca:  < 2 h  
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Pes específic a 20°C:  > 13,5 kN/m3  
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres:  > 4 m2/kg  
IMPRIMACIÓ DE LÀTEX:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs  
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa i ha de fluir bé, 

i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat  
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 30 min 
     - Totalment seca:  < 2 h  
Característiques de la pel·lícula seca:  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
IMPRIMACIÓ FOSFATANT:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- La mescla preparada, al cap de 3 minuts d'agitació, no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs  
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa i ha de fluir bé, 

i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat  
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 15 min 
     - Totalment seca:  < 1 h  
Característiques de la pel·lícula seca:  
- Gruix de la capa:  4 - 10 micres  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
LÍQUID DECAPANT DE BAIXA ALCALINITAT:  
Dilució del 25 al 50% 
Un cop aplicat no ha d'alterar el color del material sobre el qual s'ha aplicat 
pH (c.c.): 10,5  
PINTURA DECAPANT:  
Ha de ser d'evaporació ràpida.  
Un cop aplicat ha de desprendre les capes de pintura en pocs minuts.  
Ha de tenir una consistència per a la seva aplicació amb brotxa o espàtula.  
POLÍMER ACRÍLIC, ORGÀNIC O INORGÀNIC:  
Temps d'assecatge:  <= 30 min 
Temps d'assecatge per a repintar:  > 8 h  
Pes específic:  13 kN/m3  
PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA:  
Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs.  
Ha de tenir una consistència adequada per a impregnar bé les fibres.  
Adherència (UNE 48-032):  <= 2  
SEGELLADORA AMB POLÍMERS ACRÍLICS:  
pH sobre T.Q.:7,75  
SEGELLADORA:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació 

de pigments.  
- Ha de tenir una dilució adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir i anivellar 

bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat  
- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55):  < 60 micres  
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 30°C  
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  30 min   - 4 h 
     - Totalment seca:  < 12 h  
- Rendiment per a una capa de 60 micres:  > 10 m2/kg  
Característiques de la pel·lícula seca:  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
SOLUCIÓ DE SILICONA:  
Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola. Ha d'impregnar bé les 
superfícies poroses sense deixar pel·lícula.  
Rendiment:  > 3 m2/l  
Temps d'assecatge al tacte a 20°C:  < 1 h  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En pots o bidons.  
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. S'ha 
de preservar de les gelades.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
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Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:  
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte  
- Identificació del producte  
- Acabat, en el vernís  
- Codi d'identificació  
- Pes net o volum del producte  
- Data de caducitat  
- Instruccions d'ús  
- Dissolvents adequats  
- Límits de temperatura  
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat  
- Toxicitat i inflamabilitat  
- Color, en el vernís de poliuretà de dos components  
- Temps d'inducció de la mescla i vida de la mescla, en els productes de dos components.  
- Proporció mescla: Base/activador, en l'emprimació fosfatant o Base/catalitzador en la brea epoxi.  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui les dades exigides a les 

especificacions.  
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la 
DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.  
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, 
en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, 
inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.  
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de 
qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE 
(Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del 
material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al 
subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.  
OPERACIONS DE CONTROL EN IMPRIMACIÓ D'ELEMENTS METÀL·LICS:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents:  
     - Assaigs sobre pintura líquida: 
          - Dotació de pigment 
          - Puresa del mini de plom electrolític INTA 16.12.11 
          - Finor de la mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57) 
          - Temperatura d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61) 
          - Pes específic UNE-EN ISO 2811-1 
          - Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68) 
          - Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57) 
     - Assaigs sobre pel·lícula seca: 
          - Resistència a la boira marina UNE EN ISO 9227 
          - Adherència  UNE EN ISO 2409  
  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri representatius, el 
contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.  
OPERACIONS DE CONTROL EN ENVERNISSAT DE PARAMENTS:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a l'obra, es demanaran al 

contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els 
resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:  

     - Temperatura d'inflamació INTA 160.232A 
     - Índex d'anivellament INTA 160289 
     - Índex de despreniment INTA 160.288 
     - Temps d'assecat INTA 160.229 
     - Envelliment accelerat INTA 160.605 
     - Adherència UNE EN ISO 2409  
  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri representatius, el 
contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
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Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment 
corresponents.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN IMPRIMACIÓ D'ELEMENTS 
METÀL·LICS:  
No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o certificats, així com els que presentin mal 
estat de conservació i/o emmagatzematge.  
En cas d'observar deficiències en l'estat de conservació d'un pot, es rebutjarà la unitat corresponent i s'incrementarà la 
inspecció, en primera instància, fins al 20 % dels pots subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es 
passarà a controlar el 100% del subministrament.  
Els assaigs d'identificació han de resultar d'acord a les especificacions del plec i a les condicions garantides en el 
certificat del material. En cas d'incompliment, es realitzarà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne 
el conjunt sempre que els dos resultats estiguin d'acord a dites especificacions.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ENVERNISSAT DE PARAMENTS:  
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, s'ha de 
realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del Contractista.  
Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un altre mostra del mateix lot. 
Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les dues mostres resultin satisfactoris.  

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS 
 
B96 - MATERIALS PER A VORADES 
 
B965 - PECES RECTES DE FORMIGÓ PER A VORADES 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peça prefabricada de formigó no armat de forma prismàtica, massissa i amb una secció transversal adequada a les 
superfícies exteriors a les que delimita. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Monocapa: Peça formada per un sol tipus de formigó 
- Doble capa: Peça amb diferents tipus de formigó en la seva estructura principal i en la seva capa superficial 
S'han considerat les formes següents: 
- Recta 
- Corba 
- Recta amb rigola 
- Per a guals 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La peça ha de tenir un color i una textura 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 poden ser bisellats, arrodonits, corbs o xamfranats. 
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista. 
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol mostra facilitada pel fabricant i 
aprovada pel comprador. 
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 ha de ser: Alçària x amplària. 
Gruix de la capa vista:  >= 4 mm 
Classes en funció de la resistència climàtica: 
- Classe 1 (marcat A):  sense mesura del % d’absorció d’aigua 
- Classe 2 (marcat B):  <= 6% d’absorció d’aigua 
- Classe 3 (marcat D):  valor mitjà <= 1 kg/m2 de pèrdua de massa desprès de l’assaig glaç-desglaç;  cap valor unitari > 
1,5 
Classes en funció de la resistència al desgast per abrasió: 
- Classe 1 (marcat F):  sense mesura d’aquesta característica 
- Classe 3 (marcat H):  <= 23 mm 
- Classe 4 (marcat I):  <= 20 mm 
Classes en funció de la resistència a flexió: 
- Classe 1 (marcat S):  valor mitjà: >= 3,5 MPa;  valor unitari: >= 2,8 MPa 
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- Classe 2 (marcat T):  valor mitjà: >= 5,0 MPa;  valor unitari: >= 4,0 MPa 
- Classe 3 (marcat U):  valor mitjà: >= 6,0 MPa;  valor unitari: >= 4,8 MPa 
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1340 
i s'han de determinar segons aquesta norma. 
Toleràncies: 
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:  ± 1% al mm més pròxim, >= 4 mm, <= 10 mm 
- Desviació d’altres dimensions, excepte el radi: 
     - Cares vistes:  ± 3% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 5 mm 
     - Altres parts:  ± 5% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 10 mm 
- Desviació màxima respecte de la planor i la rectitud en les cares planes i cantells rectes: 
     - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:  ± 1,5 mm 
     - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:  ± 2 mm 
     - Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària:  ±2,5 mm 
     - Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària:  ± 4 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
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, la resistència a l’abrasió i la resistència a la flexió 
- Referència a la norma UNE-EN 1340 
- Identificació del producte 
- Marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 
de juliol 
Sobre un 0,5 % de les peces, amb un mínim d’una 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, la resistència a l’abrasió i la resistència a la flexió 
- Referència a la norma UNE-EN 1340 
- A l’embalatge: marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28 de juliol 
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació 
de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 
     - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1340:2004 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 

 
____________________________________________________________________________ 

 
  

B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS 
 
B98 - GUALS DE PECES ESPECIALS 
 
B985 - PECES ESPECIALS DE FORMIGÓ PER A GUALS 
 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peça prefabricada de formigó no armat de forma prismàtica, massissa i amb una secció transversal adequada a les 
superfícies exteriors a les que delimita. 
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S'han considerat els tipus següents: 
- Monocapa: Peça formada per un sol tipus de formigó 
- Doble capa: Peça amb diferents tipus de formigó en la seva estructura principal i en la seva capa superficial 
S'han considerat les formes següents: 
- Recta 
- Corba 
- Recta amb rigola 
- Per a guals 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La peça ha de tenir un color i una textura 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 poden ser bisellats, arrodonits, corbs o xamfranats. 
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista. 
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol mostra facilitada pel fabricant i 
aprovada pel comprador. 
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. 
Gruix de la capa vista:  >= 4 mm 
Classes en funció de la resistència climàtica: 
- Classe 1 (marcat A):  sense mesura del % d’absorció d’aigua 
- Classe 2 (marcat B):  <= 6% d’absorció d’aigua 
- Classe 3 (marcat D):  valor mitjà <= 1 kg/m2 de pèrdua de massa desprès de l’assaig glaç-desglaç;  cap valor unitari > 
1,5 
Classes en funció de la resistència al desgast per abrasió: 
- Classe 1 (marcat F):  sense mesura d’aquesta característica 
- Classe 3 (marcat H):  <= 23 mm 
- Classe 4 (marcat I):  <= 20 mm 
Classes en funció de la resistència a flexió: 
- Classe 1 (marcat S):  valor mitjà: >= 3,5 MPa;  valor unitari: >= 2,8 MPa 
- Classe 2 (marcat T):  valor mitjà: >= 5,0 MPa;  valor unitari: >= 4,0 MPa 
- Classe 3 (marcat U):  valor mitjà: >= 6,0 MPa;  valor unitari: >= 4,8 MPa 
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1340 
i s'han de determinar segons aquesta norma. 
Toleràncies: 
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:  ± 1% al mm més pròxim, >= 4 mm, <= 10 mm 
- Desviació d’altres dimensions, excepte el radi: 
     - Cares vistes:  ± 3% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 5 mm 
     - Altres parts:  ± 5% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 10 mm 
- Desviació màxima respecte de la planor i la rectitud en les cares planes i cantells rectes: 
     - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:  ± 1,5 mm 
     - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:  ± 2 mm 
     - Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària:  ±2,5 mm 
     - Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària:  ± 4 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
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, la resistència a l’abrasió i la resistència a la flexió 
- Referència a la norma UNE-EN 1340 
- Identificació del producte 
- Marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 
de juliol 
Sobre un 0,5 % de les peces, amb un mínim d’una unitat per paquet, o a l’embalatge quan no sigui reutilitzat, hi ha de 
constar la següent informació: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
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- 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, la resistència a l’abrasió i la resistència a la flexió 
- Referència a la norma UNE-EN 1340 
- A l’embalatge: marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28 de juliol 
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació 
de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 
     - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1340:2004 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
 
  

B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS 
 
B9D - MATERIALS PER A PAVIMENTS CERÀMICS 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peça paral·lelepipédica, de cares rectangulars, o qualsevol altre forma que permeti una col·locació en plantilla 
repetitiva, formats per una massa massissa de ceràmica, apta per a l'ús en paviments exteriors.  
 
CARACTERISTIQUES GENERALS:  
El fabricant ha de garantir les especificacions dimensionals, i les característiques físiques, resistència glaç-desglaç, 
càrrega de trencament transversal, resistència a l'abrasió, resistència al lliscament-derrapatge i resistència als àcids, 
d'acord amb la norma UNE-EN 1344.  
Ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments, fissures, forats o d'altres defectes.  
La cara superior ha de ser plana, llisa o amb relleu suau i uniforme.  
Les dimensions nominals han de ser: llarg x ample (de la cara superior) x gruix.  
Gruix: 
- Per a muntatge flexible, sobre llit de sorra:  >= 40 mm 
- Per a paviments rígida, sobre solera de formigó:  >= 30 mm  
Relació llarg/ample:  < 6  
Resistència glaç-desglaç (UNE-EN 1344): 
- Classe F0:  Sense determinar 
- Classe FP100:  compleix  
Càrrega trencament transversal N/mm2: 

+-------------------------------------------+ 
¦   Classe   ¦  Valor mig   ¦  Valor Mínim  ¦ 
¦            ¦              ¦    Individual ¦ 
¦------------¦--------------¦---------------¦ 
¦     T0     ¦ No consignat ¦ No consignat  ¦ 
¦     T1     ¦      30      ¦       15      ¦ 
¦     T2     ¦      30      ¦       24      ¦ 
¦     T3     ¦      80      ¦       50      ¦ 
¦     T4     ¦      80      ¦       64      ¦ 
+-------------------------------------------+  

Resistència a l'abrasió (UNE-EN 1344): 
- Classe A1:  2100 mm3 
- Classe A2:  1100 mm3 
- Classe A3:  450 mm3  
Resistència al lliscament-derrapatge sense polit (SRV) (UNE-EN 1344): 
- Classe U0:  sense determinar 
- Classe U1:  35 
- Classe U2:  45 
- Classe U3:  55  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1344:2002 Adoquines de arcilla cocida. Especificaciones y métodos de ensayo.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que 
acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 
7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell o Classe: A1*. * Productes o materials 
que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 
conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions), 
 - Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits enfront del foc extern **. ** 
Decisió de la Comissió 2000/553/CE, modificada, 
 - Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació de vianants i de vehicles:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  
A l'embalatge o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim: 
- Nom, marca comercial 
- Referència a la norma UNE-EN 1344 
- Identificació del producte segons la clasificació de la la norma UNE-EN 1344 i els valors declarats pel fabricant: 
     - Dimensions nominals 
     - Tractament químic desprès de la cocció 
     - Resistència al glaç/desglaç 
     - Càrrega de trencament transversal 
     - Resistència a l'abrasió 
     - Resistència al lliscament/derrapatge 
     - Comportament davant del foc 
     - Conductivitat tèrmica 
- Indicació si els llambordins s'han tractat químicament desprès de la cocció 
- Indicació, per als llambordins utilitzats en paviments flexibles, si tenen un bisell més gran de 7 mm 
- Ús previst: paviment flexible o paviment rígid, o els dos 
- Lloc d'utilització: interior, exterior o els dos 
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: 
     - Nom o marca d'identificació del fabricant/subministrador 
     - Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
     - Referència a la norma EN 134 
     - El tipus de producte i l'ús o usos previstos 
Per als productes previstos per al seu ús es àrees de circulació de vianants i vehicles, incloses les zones delimitades 
per als transports públic, ha de constar a més: 
     - La resistència a la flexió 
     - La resistència al lliscament/derrapatge 
     - La durabilitat 
Per als productes previstos per al seu ús com a paviments d'interior: 
     - Reacció al foc 
     - Resistència a flexió 
     - Resistència al lliscament/derrapatge 
     - Durabilitat 
Per als productes previstos per al seu ús en cobertes: 
     - Comportament davant del foc exterior 
     - Durabilitat 
     - Conductivitat tèrmica  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Inspecció visual del material en cada subministrament.  
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament i per cada 1000 m2 de superfície, es demanaran al 

contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els 
resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:  

     - Pes 
     - Resistència a la compressió 
     - Resistència a la flexió (UNE-EN ISO 10545-4) 
     - Resistència al desgast (UNE-EN ISO 10545-6) 
     - Gelabilitat (UNE-EN ISO 10545-12) 
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     - Absorció d'aigua (UNE-EN ISO 10545-3) 
     - Duresa al ratllat de la superfície  
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests 
assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.  
- Control de l'aspecte i característiques geomètriques sobre 10 peces en cada subministrament.  
Si el material disposa de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de l'UE, es podrà prescindir de la 
presentació dels assaigs de control de recepció.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, es realitzarà 
una sèrie completa d'assaigs a les peces rebudes a càrrec del Contractista.  
Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un total de 10 peces del mateix lot. 
Només s'acceptarà el lot,  quan els resultats obtinguts sobre les 10 peces resultin satisfactoris.   

  
____________________________________________________________________________ 

 
   

B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS 
 
B9F - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ 
 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peça prefabricada de formigó per a paviments d'ús exterior. 
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. 
Gruix de la capa vista:  >= 4 mm 
RAJOLES: 
Llargària:  <= 1 m 
Relació entre la llargària total i el gruix:  > 4 
Les característiques dimensionals, físiques i 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 
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     - 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 
LLAMBORDINS: 
Dimensió horitzontal de qualsevol secció transversal a 50 mm del cantell:  >= 50 mm 
Relació entre la llargària total i el gruix:  <= 4 
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1338 
i s'han de determinar segons aquesta norma. 
Toleràncies: 
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal: 
     - Llambordins de gruix < 100 mm:  ± 2 mm 
     - Llambordins de gruix >= 100 mm:  ± 3 mm 
- Desviació de la amplària respecte de la amplària nominal: 
     - Llambordins de gruix < 100 mm:  ± 2 mm 
     - Llambordins de gruix >= 100 mm:  ± 3 mm 
- Desviació del gruix respecte del gruix nominal: 
     - Llambordins de gruix < 100 mm:  ± 3 mm 
     - Llambordins de gruix >= 100 mm:  ± 4 mm 
- Diferència entre dues mesures del gruix d’una mateixa peça:  <= 3 mm 
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300 mm): 
     - Classe 1 (marcat J):  5 mm 
     - Classe 2 (marcat K):  3 mm 
- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de 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 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades en palets. 
A l’albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data en que el producte és declarat apte per a l’ús en el cas de que es lliure amb anterioritat a la mencionada data 
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- Identificació del producte segons la clasificació de la norma UNE-EN 1339 per a les rajoles i UNE-EN 1338 per als 
llambordins: 
     - Dimensions nominals 
     - Resistència climàtica 
     - Resistència a flexió 
     - Resistència al desgast per abrasió 
     - Resistència al lliscament/patinatge 
     - Càrrega de trencament 
     - Comportament davant del foc 
     - Conductivitat tèrmica 
- Referència a la norma UNE-EN 1339 en el cas de rajoles i a la UNE-EN 1338 en el cas de llambordins 
- Identificació del producte 
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 
de juliol. El símbol normalitzat CE s’ha d’acompanyar de la següent informació: 
     - Nom o marca identificativa del fabricant 
     - Direcció registrada del fabricant 
     - Les 2 últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge 
     - Referència a la norma: 
          - EN 1339 per a les lloses 
          - EN 1338 per als llambordins 
     - El tipus de producte i lluc a que es destina 
     - Informació sobre les característiques/mandats a declarar 
Per als productes destinats a àrees de circulació peatonal: 
     - Resistència al trencament 
     - Resistència al lliscament/patinatge 
     - Durabilitat 
Per als productes destinats a paviments d’ús interior: 
     - Reacció al foc 
     - Resistència al trencament 
     - Resistència al lliscament/patinatge 
     - Durabilitat 
     - Conductivitat tèrmica (si procedeix) 
Per als productes destinats a cobertes: 
     - Comportament davant del foc extern: es considera satisfactori 
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació 
de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 
     - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva utilització. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LLAMBORDINS: 
UNE-EN 1338:2004 Adoquines de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 
RAJOLES: 
UNE-EN 1339:2004 Baldosas prefabricadas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.  
____________________________________________________________________________ 

 
B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS 
 
B9H - MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS 
 
B9H1 - MESCLES BITUMINOSES CONTÍNUES EN CALENT 
 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Combinació d'un lligant hidrocarbonat, granulats i pols mineral, prèviament escalfats, que es posa a l'obra a 
temperatura superior a l'ambient. 
S'han considerat totes les mescles contemplades a l'article 542 del PG 3/75 MOD 7. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els granulats han de ser nets, sense terrossos d'argila, matèria vegetal, marga o d'altres matèries estranyes. 
GRANULAT GROS: 
Ha de quedar retingut pel tamis 2 mm de la UNE-EN 933-2. 
Els àrids seran de procedència natural o artificial. 
El contingut d’impureses ha de ser inferior al 0,5% en massa. 
GRANULAT FI: 
Ha de passar pel tamís 2 mm i quedar retingut pel tamís 0,063 mm UNE-EN 933-2. 
El granulat fi pot procedir de la trituració de pedra de pedrera o granulat natural, o en part de sorrers naturals. 
El material que es trituri per a l'obtenció del granulat fi ha de complir les condicions exigides per al granulat gros. 
POLS MINERAL O FILLER: 
Ha de passar pel tamís 0,063 mm UNE-EN 933-2. 
Pot procedir dels granulats, separant-lo per mitjà dels ciclons de la central de fabricació, o aportar-se a la mescla per 
separat. 
Si la totalitat del pols mineral és d'aportació, el pols mineral adherit als granulats després de passar pels ciclons ha de 
ser <= 2% de la massa de la mescla. 
Densitat aparent del pols mineral (NLT-176) (D): 0,5 <= D <= 0,8 g/cm3 
LLIGANT HIDROCARBONAT: 
Ha de ser sòlid o viscós i ha d'estar preparat a partir d'hidrocarburs naturals, per destilació, oxigenació o "cracking 
Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència quasi absoluta d'aigua, de manera que no formi escuma al 
escalfar-lo a la temperatura d'ús. 
Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent i viscós, i flexible a baixes temperatures. 
Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin seques o humides. 
MESCLA BITUMINOSA: 
La mescla s'ha de fabricar per mitjà de central contínua o discontínua, que ha de complir les prescripcions de l'article 
542.4.1 del PG 3/75 MOD 7. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: La mescla s'ha de transportar amb camions de caixa llisa i estanca, neta i tractada per a evitar 
l'adherència de la mescla. 
Durant el transport s'ha de protegir la mescla amb lones o altres cobertures, per tal d'evitar el refredament. 
La mescla s'ha d'aplicar inmediatament. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
Aquest criteri inclou l'abonament del lligant hidrocarbonat i del pols mineral d'aportació utilitzats en la confecció de la 
mescla bituminosa. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes (PG 3/75) 
MESCLA BITUMINOSA: 
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos. 
LLIGANT HIDROCARBONAT: 
*Orden de 21 de enero de 1988 sobre modificación de determinados artículos del Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). 
*Orden de 8 de mayo de 1989 por la que se modifican parcialmente determinados preceptos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). 
*Orden de 27 de diciembre de 1999 por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a conglomerantes hidráulicos y ligantes 
hidrocarbonados. 
____________________________________________________________________________ 

 



 

 
 

 
 
Projecte de construcció del parc d’aprenetatge de can Terrers  Pàgina 155 

  
BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
BBA - MATERIALS PER A SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Pintura per a senyalització horitzontal, sobre paviments.  
Microesferes de vidre i granulat antilliscant per a marques vials  
S'han considerat les pintures següents:  
- Pintura reflectora  
- Pintura no reflectora a base de resines sintètiques i clorcautxú  
PINTURA REFLECTORA:  
Ha de ser blanca i del tipus B-118 segons UNE 48-103. 
No hi ha d'haver dipòsits durs en el fons del pot ni pells o coàguls. 
En agitar el producte, el contingut de l'envàs s'ha de barrejar amb facilitat fins a quedar completament homogeni, sense 
que apareguin pigments flotant en la superfície. 
Ha de tenir una consistència adequada per tal de poder aplicar-se fàcilment per polvorització o d'altres mitjans 
mecànics (MELC 12.03). 
La pel·lícula de pintura un cop aplicada, ha de tenir un aspecte uniforme, sense grans ni desigualtats en el to del color 
ni en la brillantor. 
El fabricant ha d'indicar la quantitat de matèria fixa de la pintura i el seu pes específic.  
Temps d'assecatge (UNE 135-202):  < 30 min 
Sagnat (MELC 12.84):  >= 6 
Color (ASTM D 2616-67):  < 3 Munsell 
Reflectància (MELC 12.97):  >= 80 
Poder de cubrició (UNE 48-081):  >= 0,95 
Consistència (MELC 12.74):  80-100 U.K. 
Matèria fixa (MELC 12.05):  ± 2 unitats 
Conservació dins l'envàs:  bo 
Estabilitat dins l'envàs (assaig a 60°C ± 2°C, 18 h, UNE 48-083):  <= 5 U.K. 
Estabilitat dilució (MELC 12.77):  >= 15% 
Aspecte:  bo 
Flexibilitat (MELC 12.93):  bona 
Resistència a l'immersió a l'aigua (MELC 12.91):  bona 
Envelliment artificial:  bo  
Toleràncies:  
- Matèria fixa (MELC 12.05):  ± 2 
- Pes específic (MELC 12.72):  ± 3 
- Color (ASTM D 2616-67, UNE 48-103):  < 3 Munsell per a grisos 
- Color al cap de 168 h (MELC 12.94, ASTM D 2616-67):  < 2 Munsell per a grisos  
- Consistència (UNE 48-076):  ± 10 U.K.  
- Contingut en lligant (UNE 48-238):  ± 2%  
- Contingut en pigment diòxid de titani (UNE 48-178):  ± 1%  
- Densitat relativa (UNE 48-098):  ± 2%  
- Poder de cubrició (UNE 48-081):  <= 0,01  
PINTURA NO REFLECTORA:  
Tipus d'oli:  soja  
Tipus de lligant:  soja/clorcautxú  
Pes específic:  15 kN/m3  
Viscositat Stomer a 25°C:  83 unitats krebs  
Temps d'assecatge: 
- Sense pols:  30 min 
- Sec:  2 h 
- Dur:  5 dies 
- Repintat:  >= 8 h  
Dissolvents utilitzables:  universal/toluol  
Rendiment:  2,5 m2/kg  
Toleràncies:  
- Pes específic:  ± 1 kN/m3  
- Viscositat Stomer a 25°C:  ± 1 unitat krebs  
- Rendiment:  ± 0,5 m2/kg  
 
MICROESFERES DE VIDRE:  
Partícules de vidre esfériques, transparents destinades a assegurar la visibilitat nocturna de les marques vials per 
retrorreflexió dels feixos de llum incidents, des dels fars d'un vehicle, al seu conductor.  
La granulometria es descriurà fixant els límits inferior i superior dels percentatges de massa retinguda acumulada de 
microesferes retingudes en els tamisos d'assaig ISO 565(R40/3).  
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+---------------------------------------+ 
¦        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): 
- Diàmetre < 1 mm:  < 20% 
- Diàmetre >= 1 mm:  < 30%  
Índex de refracció (MELC 12.31): 
- Classe A:  >= 1,5 
- Classe B:  >= 1,7 
- Classe C:  >= 1,9 
Resistència a l'aigua:  Sense alteració superficial 
Resistència als àcids:  Sense alteració superficial 
Resistència al clorur càlcic:  Sense alteració superficial 
Resistència al sulfur sòdic:  Sense alteració superficial 
Aquests valors s'han de comprovar segons la norma UNE_EN 1423.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
PINTURA:  
Subministrament: En envàs hermètic que conservi les propietats de la pintura. 
Emmagatzematge: L'envàs s'ha de col·locar en posició invertida, en llocs ventilats i no exposats al sol. No s'han 
d'emmagatzemar envasos que hagin estat oberts més de 18 h.  
MICROESFERES DE VIDRE I GRANULAT ANTILLISCANT:  
Subministrament: En envàs tancat.  
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen, sense que s'alterin les seves condicions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PINTURA:  
* UNE 135200-2:1997 EX Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. Parte 2: Materiales. Ensayos 
de laboratorio.  
MICROESFERES DE VIDRE:  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras 
de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.  
UNE-EN 1423:1998 Materiales para señalización vial horizontal. Materiales de postmezclado. Microesferas de vidrio, 
granulados antideslizantes y mezclas de ambos.  
GRANULAT ANTILLISCANT:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DE LES MICROESFERES DE VIDRE:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que 
acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 
7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a zones aptes per a la circulació:  
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  
Cada envàs ha de portar en un lloc visible el marcatge CE de conformitat amb els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de 
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol que a més haurà de tenir la següent informació: 
- Nom o marca d'identificació del fabricant i direcció registrada 
- Les dues últimes xifres de l'any de fabricació del producte 
- Número del certificat de conformitat CE 
- El número i any d'aquesta norma Europea (UNE-EN 1423) 
- Descripció del producte 
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- El número de lot i massa neta 
- La presència eventual de tractaments superficials i la seva finalitat 
- Indicacions que permetin identificar les característiques harmonitzades del producte: 
     - Índex de refracció 
     - Granulometria 
     - Resistència a la fragmentació (per a granulats antilliscants)  
     - En cas de mescla de microesferes de vidre i granulats antilliscants, les proporcions d'ambdós.  
OPERACIONS DE CONTROL PER A PINTURA:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- En cada subministrament, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui les dades exigides en les 

especificacions.  
- En cas que disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de l'UE, es podrà prescindir dels 

assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al 
subministra rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de producte.  

- Per a cada subministrament, s'exigirà el certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs 
següents:  
- Punt d'inflamació (UNE 104281-1-12)  
- Envelliment artificial (UNE-EN ISO 11507)  
- Capacitat de cobriment en humitat (MELC 12.96)  
- Consistència (MELC 12.74)  
- Punt de reblaniment (UNE 135222)  
- Temps d'assecatge (MELC 12.71)  
- Estabilitat al calor (UNE 135222)  
- Quantitat de matèria fixa (UNE EN ISO 3251, UNE 48238)  
- Resistència al flux (UNE 135222)  
- Estabilitat (UNE 48083)  
- Resistència al canvi de color per efecte d'aglomerat asfàltic (MELC 12.84)  
- Flexibilitat (MELC 12.93)  
- Resistència a la immersió en aigua (UNE-EN ISO 2812-2)  
- Contingut de lligant (UNE 48238)  
- Contingut de pigment (UNE-EN ISO 591-1)  
- Resistència als àlcalis (UNE-EN ISO 2812-2)  
- Densitat relativa (UNE-EN ISO 2811-1)  

  En cas de pintar sobre un paviment de formigó, es realitzarà, a més, l'assaig de resistència als àlcalis (UNE-EN ISO 
2812-1).  
  Sempre que no es rebin aquests resultats abans de l'iniciï de l'activitat, o que la DF no els consideri representatius, el 
contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.  
OPERACIONS DE CONTROL DE LES MICROESFERES DE VIDRE:  
- En cada subministrament, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui les dades exigides en les 

especificacions.  
- En cas que disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de l'UE, es podrà prescindir dels 

assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al 
subministra rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de producte.  

- Per a cada subministrament, s'exigirà el certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs 
següents:  
- Microesferes defectuoses (UNE-EN 1423/A1)  
- Índex de refracció (UNE-EN 1423/A1)  
- Resistència a agents químics (UNE-EN 1423)  
- Granulomètric (UNE-EN 1423/A1)  

  Sempre que no es rebin aquests resultats abans de l'iniciï de l'activitat, o que la DF no els consideri representatius, el 
contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.  
CRITÈRI DE PRESA DE MOSTRES PER A PINTURA:  
La presa de mostres, es realitzarà d'acord a les indicacions de la norma UNE 135200-2.  
- En funció del tipus de pintura, la presa de mostres pels assaigs d'identificació es realitzarà amb els següents 

criteris:  
- Pintures: 5 pots d'1 litre extrets de la pistola de la màquina, sense aire.  
- Termoplàstics: Un pot original i una mostra d'uns 4 kg presa a la sortida de la màquina.  
- Plàstics: 5 mostres en quantitats equivalents dels dos components.  

  En qualsevol cas, es guardaran dues mostres més en previsió a la necessitat de repetir algun assaig.  
CRITÈRI DE PRESA DE MOSTRES PER A LES MICROESFERES DE VIDRE:  
La presa de mostres, es realitzarà d'acord a les indicacions de la norma UNE-EN 1423/A1.  
- En funció del tipus de pintura, la presa de mostres pels assaigs d'identificació es realitzarà amb els següents 

criteris:  
- Microesferes: 3 pots d'1 kg a la sortida de la màquina, obtinguts al començament, a la meitat i al final del buidat 

del tanc, i sobre 1 sac original de 25 kg.  
  En qualsevol cas, es guardaran dues mostres més en previsió a la necessitat de repetir algun assaig.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'utilitzaran materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les 
especificacions del plec.  



 

 
 

 
 
Projecte de construcció del parc d’aprenetatge de can Terrers  Pàgina 158 

Els assaigs d'identificació han de resultar conformes a les especificacions. En cas d'incompliment, es repetirà l'assaig 
corresponent sobre les dues mostres reservades, acceptant-ne el subministrament si els dos resultats són satisfactoris.  

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

 
 
 
 
BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
BBM - MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
 
BBM1 - SENYALS 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials per a proteccions de vialitat i senyalització. 
S'han considerat els elements següents: 
- Placa per a senyal de trànsit i caixetins de ruta 
S'han considerat els tipus de senyals de trànsit i caixetins de ruta següents: 
- Amb pintura no reflectora 
- Amb làmina reflectora d'intensitat normal 
PLAQUES I CAIXETINS PER A SENYALS DE TRÀNSIT: 
L'element, placa o caixetí, ha d'estar format per l'estampació d'una planxa d'alumini o acer galvanitzat, recoberta amb 
l'acabat que li sigui propi de pintura no reflectora, o làmina reflectora. 
La utilització de materials d'una altra naturalesa o un altre tipus de planxa d'alumini haurà de ser aprovada per la DF. 
La superfície metàl·lica ha de ser neta, llisa, sense porus, sense corrosió i resistent a la intempèrie. 
No ha de tenir ratllades, bonys ni d'altres defectes superficials. 
Ha d'estar construït amb un reforç perimetral format amb la mateixa planxa doblegada 90°. 
Tindran les dimensions, colors i composició indicades en el capítol VI, secció 4a del "Reglamento de Circulación”. 
Els ancoratges per a plaques, els cargols de subjecció i els perfils d'acer galvanitzat utilitzats com a suport, compliràn 
les característiques indicades per a cadascún d'ells en les normes UNE 135312 i UNE 135314. 
Han d'estar preparats per a la unió amb l'element per mitjà de cargols o abraçadores. 
En cas que hi hagi soldadura, aquesta respectarà l'especificat en els artícles 624, 625 i 626 del "Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales".(PG 3/75) 
Les plaques de planxa d'acer galvanitzat compliràn les especificacions de les normes UNE 135310 i UNE 135313. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes a la superfície. 
El recobriment ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc. 
No ha de tenir taques, inclusions de flux, de cendres o de clapes. 
No ha de tenir exfoliacions visibles, ni bombolles, ratllades, picadures o punts sense galvanitzar. 
Gruix del caixetí:  1,8 mm 
Gruix de la placa:  1,8 mm 
Amplària del reforç perimetral:  25 mm 
Protecció del galvanitzat de la senyal (UNE 135310):  256 g/m2 
Adherència i conformabilitat del recobriment (UNE 135310):  Ha de complir 
Protecció del galvanitzat dels elements de sustentació:  >= 505 g/m2 
Puresa del zinc:  98,5% 
Adherència del recobriment (MELC 8.06a):  Ha de complir 
Continuïtat del recobriment (MELC 8.06a):  Ha de complir 
Condicions de les zones no retrorreflectores pintades de les senyals: 
- Els colors han d'estar dins dels límits cromàtics i de factor de luminància especificats a la norma UNE 135331 
- L'esmalt no ha de tenir benzol, derivats clorats ni qualsevol altre dissolvent tòxic. 
- La pel·lícula seca de pintura ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o qualsevol altra imperfecció 
superficial 
Condicions de la pel·lícula seca de pintura: 
- Brillantor especular a 60°C:  > 50% 
- Adherència (assaig 4.4): <= 1, No han d'aparèixer dents de serra 
- Resistència a l'impacte (assaig 4.5):  Sense rotura 
- Resistència a la immersió en aigua (assaig 4.6): 
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     - 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. 
Els valors de coeficient de retrorreflexió, determinats segons la norma UNE 135350, han de complir les especificacions 
establertes a la norma UNE 135330. 
Resistència a l'impacte (UNE 48184):  Sense clivelles ni desenganxades 
Adherència al substrat (UNE 135330):  Ha de complir 
Resistència a la calor (UNE 135-330):  Ha de complir 
Resistència al fred (UNE 135-330):  Ha de complir 
Resistència a la humitat (UNE 135-330):  Ha de complir 
Resistència als detergents (UNE 135-330):  Ha de complir 
Resistència a la boira salina (UNE 135-330):  Ha de complir 
Envelliment accelerat (UNE 135-330):  Ha de complir 
Condicions de la làmina reflectora: 
- Gruix de la làmina reflectora: <= 0,3 mm 
- Flexibilitat (MELC 12.93): Ha de complir 
- Brillantor especular amb un angle de 85° (MELC 12.100): >= 40 
- Intensitat reflexiva sota pluja artificial: >= 90% valor original (angle divergència 0,2° i incidència 0,5°) 
- Retracció: 
     - Al cap de 10 min: < 0,8 mm 
     - Al cap de 24 h: < 3,2 mm 
- Resistència a la tracció: > 0,1 N/mm2 
- Allargament: > 10% 
 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
PLAQUES I CAIXETINS PER A SENYALS DE TRÀNSIT: 
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. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes (PG 3/75) 
*Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras 
de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 
PLAQUES I CAIXETINS PER A SENYALS DE TRÀNSIT: 
*Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización vertical de carreteras. 1984. 
*UNE 135310:1991 Señales metálicas de circulación. Placas embutidas y estampadas de chapa de acero galvanizado. 
Características y métodos de ensayo de la chapa. 
*UNE 135330:1998 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes retroreflectantes mediante làminas con 
microesferas de vidrio. Características y métodos de ensayo. 
*UNE 135331:1998 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes. Zona no retrorreflectante. Pinturas. 
Características y métodos  de ensayo. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
BBM - MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
 
BBMZ - MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials auxiliars per a proteccions de vialitat. 
S'han considerat els elements següents: 
- Suport de perfil d'acer galvanitzat per a barreres de seguretat flexibles 
- Suport de tub d'acer laminat i galvanitzat per a suport de senyalització 
- Amortidor per a barreres de seguretat flexibles 
- Captallums per a barreres de seguretat 
- Part proporcional d'elements de fixació per a barreres de seguretat 
- Terminal en forma de cua de peix per a barreres de seguretat 
- Captallums retrorreflectants per a senyalització horitzontal, per a fixar al paviment 
SUPORTS D’ACER GALVANITZAT: 
L'alçària del suport ha de ser l'especificada al projecte. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície. 
Els forats han de ser allargats, s'han de realitzar en el taller amb trepant i les dimensions han de ser les especificades 
en el projecte. 
No s'han d'engrandir o rectificar forats per mitjà d'una broca passant. 
Tipus d'acer:  S235JR (UNE-EN 10025-2) 
Protecció de galvanització:  >= 505 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 99% 
Límit elàstic mínim: 
- Gruix e <= 16 mm:  235 N/mm2 
- 16 mm < e <= 40 mm:  225 N/mm2 
- 40 mm < e <= 65 mm:  215 N/mm2 
Resistència a tracció: 
Gruix e < 3 mm:  360 a 510 N/mm2 
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: 
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Perfil de secció tancada, no massissa, d'acer laminat i galvanitzat en calent, per al suport de senyalització vertical. 
El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc. No ha de tenir taques, 
inclusions de flux, cendres o clapes. 
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense galvanitzar. 
Tipus d’acer:  AP 11(UNE 36-093) 
Doblegament (UNE 7-472):  Ha de complir 
Toleràncies: 
- Secció rectangular: 
- Dimensió:  ±1% (mínim ± 5mm) 
- Gruix:  -10% (toler.+limitada per toler. en massa) 
- Massa:  +8%; -6% 
- Secció circular: 
- Dimensió:  ±1% (mínim ± 5mm) 
- Gruix:  -10% (toler.+limitada per toler. en massa) 
- Massa:  +8%; -6% 
Allargament fins a la ruptura: 

┌─────────────────────────────────┐ 
│Gruix │ Allargament mínim (%)    │ 

│ (mm) │──────────────────────────│ 
│      │Longitudinal│Transversal  │ 

│──────│────────────│─────────────│ 
│ <=40 │     26     │     24      │ 

│──────│────────────│─────────────│ 
│ > 40 │     25     │     23      │ 
│ <=65 │            │             │ 

└─────────────────────────────────┘ 
AMORTIDORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Amortidor tipus bionda, format per un perfil d'acer laminat i galvanitzat en calent, per a barreres de seguretat. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície. 
Tipus d'acer:  S235JR (UNE-EN 10025-2) 
Protecció de galvanització:  >= 505 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5% 
Gruix del recobriment:  70 micres 
CAPTALLUMS REFLECTORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Captallums de forma angular, realitzat amb xapa d'acer laminat i galvanitzat en calent, recobert a l'exterior amb una 
làmina reflectora, per fixar a la barrera de seguretat. 
Ha de ser capaç de reflectir la major part de llum incident. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació, ratlladures en la làmina reflectant ni desperfectes en la seva superfície. 
Tipus d'acer:  S235JR (UNE-EN 10025-2) 
Gruix:  3 mm 
CAPTALLUMS PER A COL.LOCAR EN EL PAVIMENT: 
Els captallums es classifiquen segons el seu ús en: 
- Permanents (color blanc en la part no retrorreflectant) 
- Temporals (color groc en la part no retrorreflectant) 
Segons la naturalesa del retrorreflector, es classifiquen en: 
- Códi 1: retrorreflector de vidre 
- Códi 2: retrorreflector orgànic de naturalesa polimèrica 
- 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. 
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Les característiques tècniques de l’element han de ser les definides en la UNE-EN 1463-1 i s’han de comprovar segons 
aquesta norma. 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Conjunt d'elements de fixació d'acer, formats per mitjà d'estampació i galvanitzats en calent, necessaris per a la fixació 
d'un metre de barrera de seguretat. 
Les superfícies han de ser llises, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes superficials. 
Els fils de la rosca dels cargols no han de tenir defecte de material ni empremtes d'eina. 
Unió separadors al suport: 
- Cargols, femelles i volanderes:  M16 x 35 (segons DIN 7990, DIN 7989 i UNE_EN 24034) 
- Qualitat dels cargols:  5.6 
Unió entre barreres: 
- Cargols i volanderes segons fig.11 UNE 135-122 
- Qualitat dels cargols:  4.6 
- Femelles:  M16 (UNE-EN 24034) 
TERMINAL EN FORMA DE CUA DE PEIX PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Terminal en forma de cua d'oreneta format per una banda d'acer laminat i galvanitzat en calent. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície. 
El tall del terminal s'ha de fer per mitjà d'oxitall. 
Els forats han de ser allargats, s'han de realitzar en el taller amb trepant i les dimensions han de ser les especificades a 
la figura 13 UNE 135-122. 
No s'han d'engrandir o rectificar forats per mitjà d'una broca passant. 
Tipus d'acer:  S235JR (UNE-EN 10025-2) 
Allargament fins a la ruptura:  >= 26% 
Gruix de la planxa:  3 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUPORTS DE PERFILS LAMINATS O TUBS D'ACER: 
Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el símbol de designació de l'acer. 
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats sense contacte directe amb el terra. 
AMORTIDORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el símbol de designació de l'acer. 
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats sense contacte directe amb el terra. 
TERMINAL EN FORMA DE CUA DE PEIX PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el símbol de designació de l'acer. 
Emmagatzematge: En el mateix lloc on serà col·locat, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
CAPTALLUMS: 
Subministrament: Empaquetats en caixes, de manera que no s'alterin les seves característiques. A l'exterior hi ha 
d'haver el nombre d'unitats que conté. 
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS: 
Subministrament: Empaquetats en caixes. A l'exterior hi ha d'haver les característiques de l'element de fixació i el 
nombre d'unitats que conté. 
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Unitat d'elements necessaris per a realitzar la unió d'una barrera al tram contigu i al seu suport. 
BANDEROLA, PÒRTIC, SUPORT, AMORTIDORS, CAPTALLUMS I TERMINALS EN FORMES DE CUA DE PEIX: 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes (PG 3/75) 
CAPTALLUMS REFLECTORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
*Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización vertical de carreteras. 1984. 
CAPTALLUMS PER A COL.LOCAR EN EL PAVIMENT: 
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*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. 
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BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BD5 - MATERIALS PER A DRENATGES 
 
BD5Z - MATERIALS AUXILIARS PER A DRENATGES 
 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i materials complementaris per a 
pous de registre. 
S'han considerat els elements següents: 
- Bastiment i reixa practicable o fixa per a embornals 
- Bastiment de perfil d’acer, amb o sense traves 
- Reixa practicable o fixa 
S’han considerat els materials següents per a tapes i reixes 
- Fosa gris 
- Fosa dúctil 
- Acer  
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit. 
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de vehicles, s’han de classificar 
segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes següents: 
- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes. 
- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d’estacionament i aparcaments de varis 
pisos per a cotxes. 
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera s’exten 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 vehicles. 
- Classe E 600: Zones per les que circulen vehicles de gran tonatge (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 superfície superior antilliscant. 
Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de tenir una adherència 
satisfactòria. 
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 assegurades 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 assegurada dins del bastiment per un o altre dels següents procediments: 
- Amb un dispositiu de tanca 
- Amb suficient massa superficial 
- Amb una característica específica en el disseny 
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 desblocament de la tapa o reixa i la seva apertura. 
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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 superfície superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de la classe D 400 poden tenir 
una superficie cóncava. 
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions següents: 
- El codi de la norma UNE EN 124 
- La classe segons la norma UNE EN 124 
- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació 
- Referència, marca o certificació si en tè 
La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, han de complir les 
especificacions següents: 
- Un o dos elements: 
     - Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm 
     - Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm 
- Tres o més elements: 
     - Franquícia del conjunt: <= 15 mm 
     - Franquícia de cada element individual: <= 5 mm 
Fondària d’encastament (classes D 400 a F 900):  >= 50 mm 
Toleràncies: 
- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm 
- Dimensions:  ± 1 mm 
- Guerxament:  ± 2 mm 
Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions següents: 
Superfície de ventilació: 
- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d’un cercle, amb un diàmetre igual a la pas lliure 
- Pas lliure > 600 mm:  >= 140 cm2 
Dimensions dels forats de ventilació: 
- Ranures: 
     - Llargària:  <= 170 mm 
     - Amplària: 
          - Classes A 15 a B 125:  18-25 mm 
          - Classes C 250 a F 900:  18-32 mm 
- Forats: 
     - Diàmetre: 
          - Classes A 15 a B 125:  18-38 mm 
          - Classes C 250 a F 900:  30-38 mm 
BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE: 
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament. 
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment. 
L’angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º. 
REIXA: 
Les dimensions dels intervals entre brèndoles han d’estar determinades en funció de la capacitat de desgüàs de la 
reixa i han d’estar uniformement repartits en l’obertura lliure. 
La superfície d’absorció no ha de ser menor que el 30% de l’obertura lliure. 
L’amplària i llargària màxims dels espais entre brèndoles, ha de complir l’especificat en l’apartat 7.9.1 i 7.9.2 de la UNE-
EN 124. 
BASTIMENT: 
Ha de ser pla i ben escairat. 
Els perfils que el formen han de ser rectes quan el bastiment és rectangular. 
Ha de portar potes d'ancoratge distribuïdes uniformement i, com a mínim, una a cada angle si el bastiment és 
rectangular i tres si és circular. 
Separació entre potes d'ancoratge:  <= 60 cm 
Llargària dels elements de fixació:  >= 30 mm 
Toleràncies: 
- Alçària del bastiment:  ± 1,5 mm 
- Amplària (sempre que l'encaix de la reixa sigui el correcte):  <= 0,25% llargària 
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- Rectitud dels perfils: Fletxa:  <= 0,25% llargària 
- Dimensions exteriors del bastiment:  ± 2 mm 
BASTIMENT D'ACER GALVANITZAT AMB TRAVES: 
Ha d'anar reforçat amb traves soldades de tub de secció quadrada o de passamà del mateix material. 
Separació entre traves:  <= 100 cm 
Dimensions del tub de travada:  20 x 20 mm 
Alçària del passamà de travada:  60 mm 
REIXA FIXA: 
Ha de portar potes d'ancoratge distribuides uniformement i, com a mínim, una a cada angle si el bastiment és 
rectangular i tres si és circular. 
Separació entre potes d'ancoratge:  <= 60 cm 
Llargària dels elements de fixació:  >= 30 mm 
ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA: 
El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de cobrir a l’element completament. 
Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes. 
La pintura ha d’estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni altres defectes superficials. 
DISPOSITIUS DE TANCAMENT D’ACER: 
Gruix:  >= 2,75 mm 
Gruix i massa del galvanitzat: 
- Gruix de l’acer >= 2,75 a < 5 mm:  >= 50 micres i 350 g/m2 
- Gruix de l’acer >= 5 mm:  >= 65 micres i 450 g/m2 
ELEMENTS DE FOSA: 
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de residu. 
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes fredes, etc.). 
BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA: 
La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de fosa blanca. 
Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la cara superior. 
Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa colada. 
Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111):  >= 180 N/mm2 
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 155 HB 
Contingut de ferrita, a 100 augments:  <= 10% 
Contingut de fòsfor:  <= 0,15% 
Contingut de sofre:  <= 0,14% 
ELEMENTS D'ACER GALVANITZAT: 
Ha de ser de perfils conformats d'acer S235JR, soldats. 
El conjunt ha d'estar lligat sòlidament amb soldadura. 
El recobriment de zinc ha d’estar ben adherit. Ha de ser llis, sense discontinuïtats, exfoliacions ni taques. 
Límit elàstic de l'acer:  >= 240 N/mm2 
Resistència a tracció de l'acer:  >= 340 N/mm2 
Massa de recobriment del galvanitzat:  >= 360 g/m2 
Puresa del zinc de recobriment:  >= 98,5% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BASTIMENT: 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides i amb l'escairat 
previst. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar deformacions o danys que 
alterin les seves característiques. 
BASTIMENT I TAPA O REIXA: 
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que conté i les seves 
dimensions. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar deformacions o danys que 
alterin les seves característiques. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y 
vehículos. Principios de construcción, ensayos tipo, marcado, control de calidad. 
ELEMENTS DE FOSA GRIS: 
*UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas moldeadas. 
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BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BD7 - TUBS PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
 
BD7J - TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tub de polietilè de densitat alta apte per a unions soldades per a l'execució d'obres d'evacuació d'aigües residuals en 
canalitzacions subterrànies.  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, esquerdes ni d'altres defectes.  
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.  
Els tubs han de poder unir-se entre sí mitjançant el sistema de soldadura descrit a la UNE 53394.  
Les unions han de tenir la resistència definida en la UNE 53365.  
Cada tub ha de portar marcades com a mínim cada 3 m, de forma indeleble i ben visible les dades següents:  
- Designació comercial  
- Referència del material (PE 50A)  
- Diàmetre nominal en mm  
- Gruix nominal en mm  
- Pressió nominal en MPa  
- Any de fabricació  
- UNE 53365  
Material constitutiu:  
- Polietilè d'alta densitat tal i com es defineix en la norma UNE-EN ISO 1872-1.  
- Negre de carboni amb les característiques següents:  
     - Densitat:  1500- 2000 kg/m3  
     - Mida mitjana de la partícula:  0,010- 0,025 micres  
Les característiques físiques i químiques dels tubs han de complir l'especificat en l'apartat 5.2.3 de la UNE 53365.  
Ha de superar els assajos d'estanquitat, resistència a la pressió interna i de rigidesa circumferèncial, descrits a la UNE 
53365.  
 
 
 
 
 
 
Diàmetre i gruix de la paret:  
+-----------------------------------------------------+  
¦  Diámetre   ¦    Gruix de la paret    ¦ Tolerància  ¦ 
¦  Nominal    ¦           (mm)          ¦   màxima    ¦ 
¦    (mm)     ¦-------------------------¦    DN       ¦ 
¦             ¦ Serie 12.5 ¦ Serie 8    ¦   (mm)      ¦ 
¦             ¦ PN 0,4 MPa ¦ PN 0,6 MPa ¦             ¦ 
¦-------------¦------------¦------------¦-------------¦ 
¦     110     ¦     4,2    ¦    6,6     ¦    + 1,0    ¦ 
¦     125     ¦     4,8    ¦    7,4     ¦    + 1,2    ¦ 
¦     140     ¦     5,4    ¦    8,3     ¦    + 1,3    ¦ 
¦     160     ¦     6,2    ¦    9,5     ¦    + 1,5    ¦ 
¦     180     ¦     6,9    ¦   10,7     ¦    + 1,7    ¦ 
¦     200     ¦     7,7    ¦   11,9     ¦    + 1,8    ¦ 
¦     225     ¦     8,6    ¦   13,4     ¦    + 2,1    ¦ 
¦     250     ¦     9,6    ¦   14,8     ¦    + 2,3    ¦ 
¦     280     ¦    10,7    ¦   16,6     ¦    + 2,6    ¦ 
¦     315     ¦    12,1    ¦   18,7     ¦    + 2,9    ¦ 
¦     355     ¦    13,6    ¦   21,1     ¦    + 3,2    ¦ 
¦     400     ¦    15,3    ¦   23,7     ¦    + 3,6    ¦ 
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¦     450     ¦    17,2    ¦   26,7     ¦    + 4,1    ¦ 
¦     500     ¦    19,1    ¦   29,6     ¦    + 4,5    ¦ 
¦     560     ¦    21,4    ¦   33,2     ¦    + 5,0    ¦ 
¦     630     ¦    24,1    ¦   37,4     ¦    + 5,0    ¦ 
¦     710     ¦    27,2    ¦   42,0     ¦    + 5,0    ¦ 
¦     800     ¦    30,6    ¦   47,4     ¦    + 5,0    ¦ 
+-----------------------------------------------------+  
Toleràncies:  
- Diàmetre exterior mig (arrodonit al 0,1 mm superior):  + 0,009 DN mm,  <= + 5,0  
- Ovalació (arrodonit al 0,1 mm superior) (DN = diàmetre nominal en mm):  
     - Tubs rectes:  <= 0,02 DN mm  
     - Tubs subministrat en rotlle:  <= 0,06 DN mm  
- Gruix de la paret (arrodonit al 0,1 mm superior) (e = gruix nominal en mm):  
     - Tubs gruix nominal <= 24 mm:  0,1e + 0,2 mm  
     - Tubs gruix nominal > 24 mm:  0,15 e + 0,2 mm  
- Llargària (23 ± 2ºC):  + 10 mm  
No s'admeten toleràncies negatives en cap de les dimensions del tub.  
La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb la norma UNE 53365.  
 
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.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element  
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*UNE 53365:1990 Plásticos. Tubos de polietileno de alta densidad para uniones soldadas, usados para canalizaciones 
subterráneas, enterradas o no, empleadas para la evacuación y desagües. Características y métodos de ensayo.  
 
____________________________________________________________________________ 
 
 

BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BDD - MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE 
 
BDDZ - MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE REGISTRE 
 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i materials complementaris per a 
pous de registre. 
S'han considerat els elements següents: 
- Bastiment i tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions 
- Complements per a pou de registre: 
     - Graó d’acer galvanitzat 
     - Graó de fosa 
     - Fleix d’acer inoxidable i anells d’expansió per a junt d’estanquitat entre el tub i el pou de registre 
S’han considerat els materials següents per a tapes i reixes 
- Fosa gris 
- Fosa dúctil 
- Acer  
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit. 
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de vehicles, s’han de classificar 
segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes següents: 
- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes. 
- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d’estacionament i aparcaments de varis 
pisos per a cotxes. 
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- 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: 
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     - 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: 
- A 15:  >= 2 mm 
- B 125:  >= 3 mm 
- C 250:  >= 5 mm 
- D 400:  >= 6 mm 
- E 600 i F 900:  A determinar en funció de cada disseny 
Resistència característica a la compressió del formigó després de 28 dies: 
- Classe B 15 a F 900:   >= 40 N/mm2 
- Classe A 15:  >= 25 N/mm2 
Gruix del recobriment de formigó de l’armadura d’acer:  >= 20 mm 
ELEMENTS DE FOSA: 
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de residu. 
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes fredes, etc.). 
BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA: 
La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de fosa blanca. 
Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la cara superior. 
Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa colada. 
Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111):  >= 180 N/mm2 
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 155 HB 
Contingut de ferrita, a 100 augments:  <= 10% 
Contingut de fòsfor:  <= 0,15% 
Contingut de sofre:  <= 0,14% 
GRAÓ D'ACER GALVANITZAT: 
Graó de rodó d'acer llis, AE 215 L, fabricat per laminació en calent. 
El graó ha de portar una platina d'acer soldada a cada un dels seus extrems, per a facilitar l'ancoratge. 
Tots els segments del graó han d'estar continguts en el mateix pla. 
La peça ha d'estar protegida amb una galvanització per immersió en calent. 
El recobriment ha d'estar ben adherit. Ha de ser llis, sense taques, discontinuïtats, exfoliacions, etc. 
Resistència a la tracció:  340 - 500 N/mm2 
Límit elàstic (UNE 7-474):  >= 220 N/mm2 
Allargament a la ruptura:  >= 23% 
Toleràncies: 
- Dimensions:  ± 2 mm 
- Guerxament:  ± 1 mm 
- Diàmetre del rodó:  - 5% 
GRAÓ DE FOSA: 
Graó emmotllat amb fosa de tipus nodular. 
El grafit ha d'aparèixer en forma esferoïdal en una superfície >= 85% de la peça. 
Ha de ser plana. Ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues de servei. 
A cada peça ha d'haver-hi la marca del fabricant. 
Resistència a la tracció de la fosa (UNE 36-118):  >= 380 N/mm2 
Allargament a la ruptura:  >= 17% 
Contingut de perlita:  <= 5% 
Contingut de cementita a les zones d'encastament:  <= 4% 
Toleràncies: 
- Dimensions:  ± 2 mm 
- Guerxament:  ± 1 mm 
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FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ: 
Peça de goma sintètica amb un fleix d'acer d'expansió per a la unió de la peça al pou de registre i una brida d'acer per 
a la unió de la peça amb el tub, configurant un junt flexible entre el pou de registre i el tub. 
La goma ha de ser resistent als olis, àcids, l'ozó i les aigües residuals. 
El fleix d'expansió i la brida han de ser d'acer inoxidable no magnètic. 
El junt no ha de tenir defectes interns ni irregularitats superficials que puguin afectar la seva funció. 
No ha de tenir porus. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BASTIMENT I TAPA O REIXA: 
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que conté i les seves 
dimensions. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar deformacions o danys que 
alterin les seves característiques. 
FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ: 
Subministrament: Embalats en caixes. A cada element hi ha d'haver la marca del fabricant. 
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques. 
GRAÓ: 
Subministrament: Empaquetats sobre palets. 
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y 
vehículos. Principios de construcción, ensayos tipo, marcado, control de calidad. 
ELEMENTS DE FOSA GRIS: 
*UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas moldeadas. 
GRAÓ D'ACER GALVANITZAT: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
GRAÓ DE FOSA: 
*UNE 36118:1973 Fundición con granito esferoidal. Tipos y condiciones de recepción y suministro de piezas 
moldeadas. 
FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ: 
*UNE 53571:1989 Elastómeros. Juntas de estanquidad de goma maciza para tuberías de suministro de agua, drenaje y 
alcantarillado. Especificaciones de los materiales. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
   

BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BDK - MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS 
 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i materials complementaris per a 
pous de registre. 
S'han considerat els elements següents: 
- Bastiment i tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions 
S’han considerat els materials següents per a tapes i reixes 
- Fosa gris 
- Fosa dúctil 
- Acer  
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit. 
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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: 
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     - 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: 
- A 15:  >= 2 mm 
- B 125:  >= 3 mm 
- C 250:  >= 5 mm 
- D 400:  >= 6 mm 
- E 600 i F 900:  A determinar en funció de cada disseny 
Resistència característica a la compressió del formigó després de 28 dies: 
- Classe B 15 a F 900:   >= 40 N/mm2 
- Classe A 15:  >= 25 N/mm2 
Gruix del recobriment de formigó de l’armadura d’acer:  >= 20 mm 
ELEMENTS DE FOSA: 
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de residu. 
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes fredes, etc.). 
BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA: 
La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de fosa blanca. 
Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la cara superior. 
Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa colada. 
Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111):  >= 180 N/mm2 
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 155 HB 
Contingut de ferrita, a 100 augments:  <= 10% 
Contingut de fòsfor:  <= 0,15% 
Contingut de sofre:  <= 0,14% 
 
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 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y 
vehículos. Principios de construcción, ensayos tipo, marcado, control de calidad. 
ELEMENTS DE FOSA GRIS: 
*UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas moldeadas. 
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____________________________________________________________________________ 
  

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

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

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ Diàmetre  │ Pressió prova │ Pressió funcionament │ Pressió màxima  │ 

│ Nominal   │  hidràulica   │      normal          │                 │ 
│           │   (bar)       │      (bar)           │     (bar)       │ 

│───────────│───────────────│──────────────────────│─────────────────│ 
│  <= 150   │               │       64             │         77      │ 
│     200   │     50        │       62             │         74      │ 
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│     250   │               │       54             │         65      │ 
│     300   │               │       49             │         59      │ 

│───────────│───────────────│──────────────────────│─────────────────│ 
│     350   │               │       45             │         54      │ 
│     400   │               │       42             │         51      │ 
│     450   │     40        │       40             │         48      │ 
│     500   │               │       38             │         46      │ 
│     600   │               │       36             │         43      │ 

│───────────│───────────────│──────────────────────│─────────────────│ 
│     700   │               │       34             │         41      │ 
│     800   │     32        │       32             │         38      │ 
│     900   │               │       31             │         37      │ 
│    1000   │               │       30             │         36      │ 

└────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
Toleràncies: 
- Diàmetre interior: + sense límit, - 10 mm 
- Llargària:  ± 30 mm 
- Rectitud:  <= 0,125% llargària del tub 
- Ovalitat: 
     - Diàmetre nominal <= 200:  Mateixa tolerància que Diàmetre Exterior 
     - Diàmetre nominal de 250 a 600:  <= 1% 
     - Diàmetre nominal > 600:  <= 2% 
Característiques dimensionals i toleràncies: 

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Diàmetre│Diàmetre        │Gruix           │Gruix         │Ample    │ 
│Nominal │exterior        │paret           │revest.       │fisures  │ 

│        │                │                │interior      │ màxim   │ 
│────────│────────────────│────────────────│──────────────│─────────│ 

│ (mm)   │ (mm)    │ (mm) │ (mm)   │ (mm)  │ (mm)  │ (mm) │  (mm)   │ 
│        │         │+1 mm │        │ +sense│       │      │         │ 
│        │         │      │        │ límit │       │      │         │ 

│────────│─────────│──────│────────│───────│───────│──────│─────────│ 
│   60   │  77     │ -1,2 │  6,0   │ - 1,3 │  3,5  │ -1,5 │   0,8   │ 
│   80   │  98     │ -2,7 │        │       │       │      │         │ 

│────────│─────────│──────│────────│───────│───────│──────│─────────│ 
│  100   │ 118     │ -2,8 │  6,1   │ - 1,4 │       │      │         │ 
│  125   │ 144     │ -2,8 │  6,2   │ - 1,4 │       │      │         │ 

│  150   │ 170     │ -2,9 │  6,3   │ - 1,5 │  3,5  │ -1,5 │   0,8   │ 
│  200   │ 222     │ -3,0 │  6,4   │ - 1,5 │       │      │         │ 
│  250   │ 274     │ -3,1 │  6,7   │ - 1,6 │       │      │         │ 
│  300   │ 326     │ -3,3 │  7,2   │ - 1,6 │       │      │         │ 

│────────│─────────│──────│────────│───────│───────│──────│─────────│ 
│  350   │ 378     │ -3,4 │  7,7   │ - 1,7 │       │      │         │ 
│  400   │ 429     │ -3,5 │  8,1   │ - 1,7 │       │      │         │ 
│  450   │ 480     │ -3,6 │  8,6   │ - 1,8 │  5    │ -2,0 │   1,0   │ 
│  500   │ 532     │ -3,8 │  9,0   │ - 1,8 │       │      │         │ 
│  600   │ 635     │ -4,0 │  9,9   │ - 1,9 │       │      │         │ 

│────────│─────────│──────│────────│───────│───────│──────│─────────│ 
│  700   │ 738     │ -4,3 │ 10,8   │ - 2,0 │       │      │         │ 
│  800   │ 842     │ -4,5 │ 11,7   │ - 2,1 │  6    │ -2,5 │   1,2   │ 
│  900   │ 945     │ -4,8 │ 12,6   │ - 2,2 │       │      │         │ 
│ 1000   │1048     │ -5,0 │ 13,5   │ - 2,3 │       │      │         │ 

└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
 
Gruix paret = K(0,5 + 0,001 Diàmetre nominal). K = 9 
Tolerància gruix paret: 
     - Gruix paret 6 mm:  - 1,3 mm 
     - Gruix paret > 6 mm:  - (1,3 + 0,001 Diàmetre nominal) 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la UNE-EN 545. 
ACCESSORIS: 
En les seccions circulars de les peces, l'ovalitat s'ha de mantenir dins dels límits de tolerància del diàmetre i 
l'excentricitat dins dels límits de tolerància del gruix de la paret. 
En els accessoris de reducció, els extrems han d’acabar amb un tall perpendicular a l’eix i sense rebaves. 
En la unió per testa, els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 
En els maniguets amb un extrem llis, aquest ha d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 
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La superfície interior dels maniguets de connexió ha d'estar recoberta amb una capa de 0,35 micres de gruix de resines 
epoxi aplicades per electroforesi. 
En el con de reducció, els extrems de la peça han de ser en forma de campana, amb brida fixa per a fer les unions, o 
bé, llisos, segons el tipus d'unió previst. 
Les característiques dimensionals han de complir les especificacions de la UNE-EN 545. 
Gruix paret i pressió de prova hidràulica: 

┌──────────────────────────────────┐ 
│Diàmetre │ Gruix │ Pressió prova  │ 
│Nominal  │ paret │  hidràulica    │ 
│ (mm)    │  (mm) │     (bar)      │ 

│─────────│───────│────────────────│ 
│>= 80    │  7,0  │     25         │ 
│  100    │  7,2  │     25         │ 
│  125    │  7,5  │     25         │ 
│  150    │  7,8  │     25         │ 
│  200    │  8,4  │     25         │ 
│  250    │  9,0  │     25         │ 
│  300    │  9,6  │     25         │ 
│  350    │ 10,2  │     16         │ 
│  400    │ 10,8  │     16         │ 
│  500    │ 12,0  │     16         │ 
│  600    │ 13,2  │     16         │ 
│  700    │ 14,4  │     10         │ 
│  800    │ 15,6  │     10         │ 
│  900    │ 16,8  │     10         │ 
│ 1000    │ 18,0  │     10         │ 
│ 1200    │ 20,4  │     10         │ 
│ 1400    │ 22,8  │     10         │ 
│ 1500    │ 24,0  │     10         │ 
│ 1600    │ 25,2  │     10         │ 
│ 1800    │ 27,6  │     10         │ 

└──────────────────────────────────┘ 
 
Gruix paret = K(0,5 + 0,001 Diàmetre nominal). K = 12 
Facilitat de mecanització (duresa superficial):  <= 250 Brinell 
Allargament fins al trencament:  >= 5% 
Gruix de la capa de recobriment:  >= 70 micres 
Toleràncies: 
- Gruix paret:  + sense límit 
     - Gruix paret 7 mm:  - 2,3 mm 
     - Gruix paret > 7 mm:  - (2,3 + 0,001 Diàmetre nominal) mm 
- Llargària: 
     - Unions de campana:  ± 20 mm 
     - Unions embridades:  ± 10 mm 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la UNE-EN 545. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Subministrament: No hi ha condicions específiques de subministrament. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
TUBS: 
S'han d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes. 
La disposició dels tubs en les piles pot ser: 
- Amb els extrems de campana capiculats per capes 
- Amb els extrems de campana tots en el mateix sentit. Cada capa s'ha de separar mitjançant separadors 
- Amb els extrems de campana capiculats en els tubs d'una mateixa capa i girant cada capa 90° respecte de la inferior 
Màxim nombre de capes en la pila en funció de la disposició dels tubs: 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│   DN   │       Extrems        │  Extrems en el mateix sentit o  │ 

│  (mm)  │ capiculats per capes │ capiculats en una mateixa capa  │ 
│        │                      │i girant cada capa 90° respecte  │ 

│        │                      │         de la inferior          │ 
│────────│──────────────────────│─────────────────────────────────│ 

│   60   │          89          │               33                │ 
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│   80   │          70          │               30                │ 
│  100   │          58          │               27                │ 
│  125   │          47          │               24                │ 
│  150   │          40          │               22                │ 
│  200   │          31          │               18                │ 
│  250   │          25          │               16                │ 
│  300   │          21          │               14                │ 
│  350   │          18          │               12                │ 
│  400   │          16          │               11                │ 
│  450   │          14          │               10                │ 
│  500   │          12          │                8                │ 
│  600   │          10          │                7                │ 
│  700   │           7          │                5                │ 
│  800   │           6          │                4                │ 
│  900   │           5          │                4                │ 
│ 1000   │           4          │                3                │ 

└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*UNE-EN 545:1995 Tubos accesorios y piezas especiales de fundición dúctil y sus uniones para las canalizaciones de 
agua. Prescripciones y métodos de ensayo. 

  
____________________________________________________________________________ 

  
 
  

BF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
BFB - TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ 
 
BFB1 - TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tubs extruïts de polietilè de densitat alta per a transport i distribució d’aigua a pressió a temperatures fins a 40°C. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 
1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons 
les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en 
el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, esquerdes ni d'altres defectes. 
Els extrems han d'estar nets i tallats perpendicularment a l'eix. 
Els tubs han d’anar marcats regularment al llarg de la seva longitud (amb una separació entre marques =< 1 m), de 
manera permanent i llegible, de tal manera que el marcat no provoqui punts d’iniciació de fissures, o altres tipus de 
falles i que el emmagatzematge, exposició a la intempèrie, manipulació, instal.lació i ús normals no n’afectin a la 
llegibilitat. 
La informació mínima requerida ha de ser la següent: 
- Referència a la norma EN 12201 
- Identificació del fabricant 
- Dimensions (diàmetre nominal x gruix nominal), expressats en mm 
- Sèrie SDR a la que pertany 
- Material i designació normalitzada 
- Pressió nominal en bar 
- Període de producció (data o codi) 
Les bobines han d’anar marcades seqüencialment, amb la llargària en metres, que indicarà la llargària romanent sobre 
la bobina 
El tub ha de ser de color blau o negre amb bandes blaves, com a indicació de la seva aptitud per a ús alimentari. 
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Pressió de treball en funció de la temperatura utilització (T=temperatura utilització, Pn=pressió nominal): 
0°C < T <= 20°C:  1 x Pn 
20°C < T <= 30°C:  0,87 x Pn 
30°C < T <= 40°C:  0,74 x Pn 
Índex de fluïdesa: 
- PE 40  (EN ISO 1133 a 190ºC i càrrega de 2,16 kg durant 10 min):  0,2 g/10 min a 1,4 g/10 min 
- PE 100  (EN ISO 1133 a 190ºC i càrrega de 5 kg durant 10 min):  0,2 g/10 min a 1,4 g/10 min 
Pressió de la prova hidràulica a 20°C: 

+-------------------------------------+ 
¦  Designació tub ¦ Pressió de prova  ¦ 

¦                 ¦   a 20°C (bar)    ¦ 
¦-----------------¦-------------------¦ 

¦     PE 40       ¦      7,0 MPa      ¦ 
¦    PE 100       ¦     12,4 MPa      ¦ 
+-------------------------------------+ 

Gruix de la paret i les seves toleràncies: 
+--------------------------------------------------------------+ 
¦      ¦                    SÈRIE                              ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦      ¦   SDR 7,4   ¦   SDR 11    ¦   SDR 17    ¦   SDR 26    ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦      ¦              Pressió nominal, PN (bar)                ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦PE 40 ¦    PN 10    ¦     PN 6    ¦      -      ¦    PN 4     ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦PE 100¦      -      ¦    PN 16    ¦    PN 10    ¦    PN 6     ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦      ¦                Gruix de paret, e (mm)                 ¦ 
¦  DN  ¦-------------------------------------------------------¦ 
¦ (mm) ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ 
¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦ 
¦  16  ¦  2,3 ¦  2,7 ¦  -   ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦  20  ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦  25  ¦  3,5 ¦  4,0 ¦  2,3 ¦  2,7 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦  32  ¦  4,4 ¦  5,0 ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦  40  ¦  5,5 ¦  6,2 ¦  3,7 ¦  4,2 ¦  2,4 ¦  2,8 ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦  50  ¦  6,9 ¦  7,7 ¦  4,6 ¦  5,2 ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦ 
¦  63  ¦  8,6 ¦  9,6 ¦  5,8 ¦  6,5 ¦  3,8 ¦  4,3 ¦  2,5 ¦  2,9 ¦ 
¦  75  ¦ 10,3 ¦ 11,5 ¦  6,8 ¦  7,6 ¦  4,5 ¦  5,1 ¦  2,9 ¦  3,3 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦  90  ¦ 12,3 ¦ 13,7 ¦  8,2 ¦  9,2 ¦  5,4 ¦  6,1 ¦  3,5 ¦  4,0 ¦ 
¦ 110  ¦ 15,1 ¦ 16,8 ¦ 10,0 ¦ 11,1 ¦  6,6 ¦  7,4 ¦  4,2 ¦  4,8 ¦ 
¦ 125  ¦ 17,1 ¦ 19,0 ¦ 11,4 ¦ 12,7 ¦  7,4 ¦  8,3 ¦  4,8 ¦  5,4 ¦ 
¦ 140  ¦ 19,2 ¦ 21,3 ¦ 12,7 ¦ 14,1 ¦  8,3 ¦  9,3 ¦  5,4 ¦  6,1 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 160  ¦ 21,9 ¦ 24,2 ¦ 14,6 ¦ 16,2 ¦  9,5 ¦ 10,6 ¦  6,2 ¦  7,0 ¦ 
¦ 180  ¦ 24,6 ¦ 27,2 ¦ 16,4 ¦ 18,2 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦  6,9 ¦  7,7 ¦ 
¦ 200  ¦ 27,4 ¦ 30,3 ¦ 18,2 ¦ 20,2 ¦ 11,9 ¦ 13,2 ¦  7,7 ¦  8,6 ¦ 
¦ 225  ¦ 30,8 ¦ 34,0 ¦ 20,5 ¦ 22,7 ¦ 13,4 ¦ 14,9 ¦  8,6 ¦  9,6 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 250  ¦ 34,2 ¦ 37,8 ¦ 22,7 ¦ 25,1 ¦ 14,8 ¦ 16,4 ¦  9,6 ¦ 10,7 ¦ 
¦ 280  ¦ 38,3 ¦ 42,3 ¦ 25,4 ¦ 28,1 ¦ 16,6 ¦ 18,4 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦ 
¦ 315  ¦ 43,1 ¦ 47,6 ¦ 28,6 ¦ 31,6 ¦ 18,7 ¦ 20,7 ¦ 12,1 ¦ 13,5 ¦ 
¦ 355  ¦ 48,5 ¦ 53,5 ¦ 32,2 ¦ 35,6 ¦ 21,1 ¦ 23,4 ¦ 13,6 ¦ 15,1 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 400  ¦ 54,7 ¦ 60,3 ¦ 36,3 ¦ 40,1 ¦ 23,7 ¦ 26,2 ¦ 15,3 ¦ 17,0 ¦ 
¦ 450  ¦ 61,5 ¦ 67,8 ¦ 40,9 ¦ 45,1 ¦ 26,7 ¦ 29,5 ¦ 17,2 ¦ 19,1 ¦ 
¦ 500  ¦   -  ¦  -   ¦ 45,4 ¦ 50,1 ¦ 29,7 ¦ 32,8 ¦ 19,1 ¦ 21,2 ¦ 
¦ 560  ¦   -  ¦  -   ¦ 50,8 ¦ 56,0 ¦ 33,2 ¦ 36,7 ¦ 21,4 ¦ 23,7 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 630  ¦   -  ¦  -   ¦ 57,2 ¦ 63,1 ¦ 37,4 ¦ 41,3 ¦ 24,1 ¦ 26,7 ¦ 
¦ 710  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 42,2 ¦ 46,5 ¦ 27,2 ¦ 30,1 ¦ 
¦ 800  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 47,4 ¦ 52,3 ¦ 30,6 ¦ 33,8 ¦ 
¦ 900  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 53,3 ¦ 58,8 ¦ 34,4 ¦ 38,3 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦1000  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 59,3 ¦ 65,4 ¦ 38,2 ¦ 42,2 ¦ 
+--------------------------------------------------------------+ 
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Diàmetre exterior mig i ovalització absoluta: 
+------------------------------------------------+ 
¦   DN   ¦  Diàmetre exterior mig  ¦ Ovalització ¦ 
¦  (mm)  ¦-------------------------¦    màxima   ¦ 
¦        ¦    mín.    ¦    màx.    ¦             ¦ 
¦--------¦------------¦------------¦-------------¦ 
¦   16   ¦    16,0    ¦    16,3    ¦     1,2     ¦ 
¦   20   ¦    20,0    ¦    20,3    ¦     1,2     ¦ 
¦   25   ¦    25,0    ¦    25,3    ¦     1,2     ¦ 
¦   32   ¦    32,0    ¦    32,3    ¦     1,3     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦   40   ¦    40,0    ¦    40,4    ¦     1,4     ¦ 
¦   50   ¦    50,0    ¦    50,4    ¦     1,4     ¦ 
¦   63   ¦    63,0    ¦    63,4    ¦     1,5     ¦ 
¦   75   ¦    75,0    ¦    75,5    ¦     1,6     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦   90   ¦    90,0    ¦    90,6    ¦     1,8     ¦ 
¦  110   ¦   110,0    ¦   110,7    ¦     2,2     ¦ 
¦  125   ¦   125,0    ¦   125,8    ¦     2,5     ¦ 
¦  140   ¦   140,0    ¦   140,9    ¦     2,8     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  160   ¦   160,0    ¦   161,0    ¦     3,2     ¦ 
¦  180   ¦   180,0    ¦   181,1    ¦     3,6     ¦ 
¦  200   ¦   200,0    ¦   201,2    ¦     4,0     ¦ 
¦  225   ¦   225,0    ¦   226,4    ¦     4,5     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  250   ¦   250,0    ¦   251,5    ¦     5,0     ¦ 
¦  280   ¦   280,0    ¦   281,7    ¦     9,8     ¦ 
¦  315   ¦   315,0    ¦   316,9    ¦    11,1     ¦ 
¦  355   ¦   355,0    ¦   357,2    ¦    12,5     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  400   ¦   400,0    ¦   402,4    ¦    14,0     ¦ 
¦  450   ¦   450,0    ¦   452,7    ¦    15,6     ¦ 
¦  500   ¦   500,0    ¦   503,0    ¦    17,5     ¦ 
¦  560   ¦   560,0    ¦   563,4    ¦    19,6     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  630   ¦   630,0    ¦   633,8    ¦    22,1     ¦ 
¦  710   ¦   710,0    ¦   716,4    ¦      -      ¦ 
¦  800   ¦   800,0    ¦   807,2    ¦      -      ¦ 
¦  900   ¦   900,0    ¦   908,1    ¦      -      ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦ 1000   ¦  1000,0    ¦  1009,0    ¦      -      ¦ 
+------------------------------------------------+ 
La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb la UNE-EN 12201-2. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles o en trams rectes. 
El tub subministrat en rotlles ha d’enrotllar-se de tal manera que es previngui la deformació localitzada. 
El diàmetre interior mínim de la bobina no ha de ser inferior a 18 vegades el diàmetre nominal. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra impactes. 
Els trams rectes s'han d'apilar horitzontalment sobre superfícies planes i l'alçària de la pila ha de ser <= 1,5 m. 
Els rotlles s'han de col·locar horitzontalment sobre superfícies planes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 12201-1:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno (PE). 
Parte 1: Generalidades. 
UNE-EN 12201-1:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. 
Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades. 
UNE-EN 12201-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno (PE). 
Parte 2: Tubos. 
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UNE-EN 12201-2:2003/1M:2005 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno 
(PE). Parte 2: Tubos. 
UNE-EN 12201-2:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. 
Polietileno (PE). Parte 2: Tubos. 
*UNE-EN 1555-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para el suministro de combustibles gaseosos. 
Polietileno (PE). Parte 2:Tubos. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

BF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
BFW - ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLUIDS 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'accessoris per a tubs i per a recobriments aïllants de tubs (colzes, derivacions, reduccions, etc.), utilitzats en 
instal·lacions d'edificació i d'urbanització per a la total execució de la conducció o xarxa a la qual pertanyin. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de ser compatibles amb les 
del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves aplicacions. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetres 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La mateixa normativa que s’apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

BF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
BFY - ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS 
 

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

  
____________________________________________________________________________ 

  
  

BG - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG1 - CAIXES I ARMARIS 
 
BG1B - ARMARIS DE POLIESTER 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Armari de poliester. 
S'han considerat els armaris següents: 
- Amb porta i finestreta 
- Amb tapa fixa 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar format per un cos, una placa de muntatge i una tapa o una porta. 
Ha de tenir una textura uniforme i sense defectes. 
El cos ha de ser monobloc i de poliester reforçat amb fibra de vidre. 
Ha de portar orificis per a la seva fixació i a la part inferior una zona per al pas de tubs. 
Classe del material aïllant (UNE 21-305):  A 
Resistència a la flama (UNE-EN 60707):  Autoextingible 
Grau de protecció (UNE 20-324) per a servei interior:  >= IP-439 
Grau de protecció (UNE 20-324) per a servei exterior:  >= IP-559 
AMB PORTA I FINESTRETA: 
La porta ha de ser del mateix material que el cos. 
La porta ha de tenir un junt d'estanquitat que ha de garantir el grau de protecció. 
Les frontisses de la porta han de ser interiors i l'obertura ha de ser superior a 90°. 
La finestreta ha de ser de metacrilat transparent. 
AMB TAPA: 
La tapa ha de ser del mateix material que el cos. 
La tapa ha de tenir un junt d'estanquitat que ha de garantir el grau de protecció. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats en caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002 

 
____________________________________________________________________________ 
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BG - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG2 - TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
 
BG21 - TUBS RÍGIDS NO METÀL.LICS 
 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tub rígid no metàl·lic de fins a 160 mm de diàmetre nominal. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
S'ha de poder corbar en calent, sense reducció notable de la seva secció. 
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal siguin segures i sense perill 
per a l'usuari i el seu entorn. 
Ha de suportar bé els ambients corrossius i els contactes amb greixos i olis. 
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els conductors o ferir a 
instal·ladors o usuaris. 
El diàmetre nominal ha de ser el de l’exterior del tub i s’ha d’expressar en milímetres. 
El diàmetre interior mínim l’ha de declarar el fabricant. 
Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En feixos de tubs de llargària >= 3 m. 
Han d'estar marcats amb: 
- Nom del fabricant 
- Marca d'identificació dels productes 
- El marcatge ha de ser llegible 
- Han de incloure les instruccions de muntatge corresponents 
Emmagatzematge: En llocs protegits dels impactes i dels raigs solars. 
Han de situar-se en posició horitzontal. L'alçària d'emmagatzematge no ha de sobrepassar els 1,5 m. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002 
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 1: Requisitos generales. 
UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos para instalaciones 
eléctricas y roscas para tubos y accesorios. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
   

BG - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG2 - TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
 
BG22 - TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL.LICS 
 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tub flexible no metàl·lic de fins a 250 mm de diàmetre nominal. 
Es consideraran els següents tipus de tubs: 
- Tubs de PVC corrugats 
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa la exterior i corrugada la interior 
- Tubs de material lliure d’halògens 
- Tubs de polipropilè 
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada la exterior i llisa la interior 
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal siguin segures i sense perill 
per a l'usuari i el seu entorn. 
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els conductors o ferir a 
instal·ladors o usuaris. 
El diàmetre nominal ha de ser el de l’exterior del tub i s’ha d’expressar en milímetres. 
El diàmetre interior mínim l’ha de declarar el fabricant. 
Les dimensions han de complir la norma EN-60423. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles. 
Han d'estar marcats amb: 
- Nom del fabricant 
- Marca d'identificació dels productes 
- El marcatge ha de ser llegible 
- Han de incloure les instruccions de muntatge corresponents 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i contra la pluja. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002 
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 1: Requisitos generales. 
UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos para instalaciones 
eléctricas y roscas para tubos y accesorios. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
   

BG - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG2 - TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
 
BG23 - TUBS RÍGIDS METÀL.LICS 
 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tub rígid metàl·lic de fins a 63 mm de diàmetre nominal. 
S’han contemplat els següents tipus de tubs: 
- Tubs d’acer amb acabat exterior i interior galvanitzat Sendzimir  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un acabat galvanitzat, tant interiorment com exteriorment. 
Ha de suportar les variacions de temperatura sense deformació. 
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal siguin segures i sense perill 
per a l'usuari i el seu entorn. 
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els conductors o ferir a 
instal·ladors o usuaris. 
El diàmetre nominal ha de ser el de l’exterior del tub i s’ha d’expressar en milímetres. 
El diàmetre interior mínim l’ha de declarar el fabricant. 
Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En feixos de tubs de llargària >= 3 m. 
Han d'estar marcats amb: 
- Nom del fabricant 
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- Marca d'identificació dels productes 
- El marcatge ha de ser llegible 
- Han de incloure les instruccions de muntatge corresponents 
Emmagatzematge: En posició horitzontal i en llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002 
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 1: Requisitos generales. 
UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos para instalaciones 
eléctricas y roscas para tubos y accesorios. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
   

BG - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG3 - CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA 
 
BG31 - CONDUCTORS DE COURE DE 0,6/1 KV 
 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal·lacions en general, per a serveis fixes, amb 
conductor de coure, de tensió assignada 0,6/1kV i de tipus unipolar, bipolar, tripolar, tetrapolar, tripolar amb neutre i 
pentapolar. 
S’han considerat els tipus de cables següents: 
- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i coberta 
de policlorur de vinil (PVC) de designació UNE RV 0,6/1 kV. 
- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i coberta 
de material lliure d’halògens a base de poliolefina, de baixa emissió de gasos tòxics i corrosius, de designació UNE 
RZ1–K (AS) 0,6/1 kV. 
 
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 característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir les normes UNE 21-011 i UNE 21-022. 
La coberta no ha de tenir variacions en el gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. Ha de ser resistent a 
l'abrasió. 
Ha de quedar ajustada i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys a l'aïllament. 
La forma exterior dels cables multipolars (reunits sota una coberta única) ha de ser raonablement cilíndrica. 
L’aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. 
Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor. 
Els colors vàlids per a l'aïllament són (UNE 21089-1): 
- Cables unipolars:  
- Com a conductor de fase: Marró, negre o gris 
- Com a conductor neutre: Blau 
- Com a conductor de terra: Llistat de groc i verd 
- Cables bipolars:  Blau i marró 
- Cables tripolars: 
- Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, Neutre: Blau, Terra: Llistat de groc i verd 
- Cables sense conductor de terra:  Fase: Negre, marró i gris 
- Cables tetrapolars: 
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- Cables amb conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,  Terra: Llistat de groc i verd 
- Cables sense conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau 
- Cables pentapolars:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau,  Terra: Llistat de groc i verd 
Gruix de l'aïllant del conductor (UNE HD-603 (1)): 

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Secció (mm2) │1,5-16│25-35│ 50 │70-95│ 120 │ 150 │ 185 │ 240 │ 300 │ 

│─────────────│──────│─────│────│─────│─────│─────│─────│─────│─────│ 
│Gruix (mm)   │ 0,7  │ 0,9 │1,0 │ 1,1 │ 1,2 │ 1,4 │ 1,6 │ 1,7 │ 1,8 │ 

└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
Gruix de la coberta:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE-HD 603-1 
Temperatura de l'aïllament en servei normal:  <= 90°C 
Temperatura de l'aïllament en curtcircuit (5 s màx):  <= 250°C 
Tensió màxima admissible (c.a.): 
- Entre conductors aïllats:  <= 1 kV 
- Entre conductors aïllats i terra:  <= 0,6 kV 
Toleràncies: 
- Gruix de l'aïllament (UNE_HD 603):  >= valor especificat – (0,1 mm + 10% del valor especificat) 
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV: 
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1. 
La coberta ha de ser de policlorur de vinil (PVC) del tipus DMV-18 segons UNE HD-603-1. 
Ha de ser de color negre i ha de portar impresa una franja longitudinal de color per a la identificació de la secció dels 
conductors de fase. 
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV: 
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1. 
La coberta ha de se d’una mescla de material termoplàstic, sense halògens, del tipus Z1, i ha de complir les 
especificacions de la norma UNE 21123-4. 
Ha de ser de color verd i ha de portar impresa una franja longitudinal de color per a la identificació de la secció dels 
conductors de fase. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En bobines. 
La coberta ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Tipus de conductor 
- Secció nominal 
- Les dues últimes xifres de l'any de fabricació. 
- Distància entre el final d'una marca i el principi de la següent <= 30 cm. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002 
UNE-HD 603-1:2003 Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1kV. 
*UNE 21011-2:1974 Alambres de cobre recocido de sección recta circular. Características 
*UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables 
UNE-EN 50334:2001 Marcado por inscripción para la identificación de los conductores aislados de los cables 
eléctricos. 
*UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables 
UNE 21022:1982 Conductores de cables aislados. 
*UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables. 
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV: 
UNE 21123-2:1999 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 2: Cables con 
aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de policloruro de vinilo. 
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV: 
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UNE 21123-4:2004 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 4: Cables con 
aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
   

BG - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG3 - CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA 
 
BG38 - CONDUCTORS DE COURE NUS 
 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conductor de coure electrolític cru i nu per a connexió de terra, unipolar de fins a 240 mm2 de secció. 
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. 
Tots els fils de coure que formen l'ànima han de tenir el mateix diàmetre. 
Ha de tenir una textura exterior uniforme i sense defectes. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En bobines o tambors. 
Cada conductor ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Material, secció, llargària i pes del conductor 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Data de fabricació 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002 
UNE 21012:1971 Alambres de cobre duro de sección recta circular. Características 
UNE 20460-5-54:1990 Instalaciones eléctricas en edificios. Elección e instalación de los materiales eléctricos. Puesta a 
tierra y conductores de protección. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  

BG - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGD - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA 
 
BGD2 - PLAQUES DE CONNEXIÓ A TERRA 
 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
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. 
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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 d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002 
UNE-EN ISO 1461:1999 Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos acabados de hierro y acero. 
Especificaciones y métodos de ensayo. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

BG - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGW1 - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CAIXES I ARMARIS 
 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Parts proporcionals d'accessoris de caixes i armaris. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser els adequats per: caixes, armaris o centralitzacions de comptadors, i 
no han de disminuir, en cap cas, la seva qualitat. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetres 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris pel muntatge de caixes, armaris o centralitzacions de 
comptadors. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
____________________________________________________________________________ 
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BG - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGW3 - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS DE TENSIÓ 

BAIXA 
 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure, conductors d'alumini tipus VV 0,6/1 Kv, rodons de coure, 
platines de coure o canalitzacions conductores. 
 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
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. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'1 m de conductor de coure, d'1 m de 
conductor de coure nu, d'1 m de conductor d'alumini, d'1 m de rodó de coure, d'1 m de platina de coure, d'1 m de 
canalització o d'1 m de conductor de seguretat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
  
 
  

BG - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGY – PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL.LACIONS 

ELÈCTRIQUES 
 
BGYD - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A 

TERRA 
 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Part proporcional d'elements especials per a piquetes o per a plaques de connexió a terra. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser adequats per a piques de connexió a terra o per a plaques de 
connexió a terra, i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 
- Material 
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- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'una pica de connexió a terra, o d'una 
placa de connexió a terra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
____________________________________________________________________________ 

 
  

BH - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
BHG - EQUIPS DE COMANDAMENT, CONTROL I REGULACIÓ 
 
BHGA - CENTRES DE COMANDAMENT, CONTROL I REGULACIÓ 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Centres de comandament i control de les instal·lacions d'enllumenat. 
Es contemplen els següents elements: 
- Armari metàl·lic 
- Equips de contatge 
- Actuador local: Conjunt de mecanismes destinats a l’accionament, comprobació i modificació dels paràmetres de 
funcionament de les instalacions d’enllumenat 
ARMARI METÀL·LIC: 
Ha d'estar format per un cos, una placa de muntatge i una o dues portes. 
El cos ha de ser de xapa d'acer inoxidable plegada i soldada. Ha de portar tapetes amb junt d'estanquitat per al pas de 
tubs i orificis per a la seva fixació. 
Ha de tenir una textura uniforme i sense defectes. 
La porta ha de ser del mateix material que el cos i amb tancament per dos punts mitjançant panys de triple acció amb 
varilla d’acer inoxidable i maneta metàl·lica proveïda de clau normalitzada per companyia i suport per a bloquejar amb 
candau. 
Les portes han de ser plegades en el seu perímetre. 
Les frontisses de la porta han de ser interiors i l'obertura ha de ser superior a 120°. 
El cos, la placa de muntatge i la tapa han de portar borns de presa de terra. 
Ha de tenir un sostre inclinat per a la protecció contra la pluja. 
Ha de tenir uns anells de suspensió a la part superior per a la seva manipulació durant les operacions de transport i 
col·locació. Aquest anells s’han de poder enretirar un cop l’armari es trobi a la seva posició definitiva. 
Si la porta té finestra, aquesta ha de ser de metacrilat transparent. 
Ha d’estar pintat exteriorment amb pintura normalitzada RAL 7032. 
Ha de tenir il·luminació interior amb portalàmpades estanc. 
Ha de tenir una presa de corrent per a les operacions de manteniment a dintre de l’armari. 
A l’interior del mòdul de companyia hi han d’anar els comptadors d’activa i reactiva, així com els rellotges de 
discriminació horària. 
La porta del mòdul de companyia ha d’incorporar un pany normalitzat per la mateixa companyia per facilitar les 
operacions de lectura de comptadors, així com les de reparació i manteniment pròpies de la seva responsabilitat. 
Al mòdul d’abonat hi han d’anar els elements de comandament i protecció per a un màxim de quatre sortides. Ha 
d’estar preparat per a la connexió del sistema centralitzat d’encesa. 
A la part interior de la porta de l’abonat hi constarà un esquema elèctric de la instal·lació amb el valor de les 
proteccions tèrmiques i diferencials. 
Tots els mecanismes han d’anar muntats en caixes de doble aïllament. Les caixes han de tenir forats per a la ventilació 
i per evitar la condensació al seu interior. 
Les caixes destinades a allotjar mecanismes que s’hagin de manipular des de l’exterior han de tenir la corresponent 
obertura. 
A la porta d’abonat hi ha d'haver un portanotes a on s’hi han d’anotar els avisos i instruccions especials que es puguin 
produir. 
Material de la planxa: AISI 304 
Gruix de la xapa d'acer: >= 2 mm 
Potència màxima admissible: 
- Armaris amb equips de contatge per a tarifes 3.0 i 4.0 alimentats a 380 V: 31,5 kW 
- Armaris amb equips de contatge per a tarifes 3.0 i 4.0 alimentats a 220 V: 20 kW 
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- Armaris amb equips de contatge per a tarifes 2.0 alimentats a 220 V: 20 kW 
EQUIP DE CONTATGE: 
Comptador d'inducció per a corrent altern format per: 
- Sòcol-caixa de borns 
- Tapa transparent de policarbonat injectat autoextingible 
- Tapaborns de material aïllant premsat 
- Sistema de mesura format per bobina de tensió, d'intensitat i disc rotor. Ha d'anar situat a l'interior i fixat sobre un 
bastidor metàl·lic 
- Bastidor de planxa d'acer per a fixar-lo al suport, situat a l'exterior 
Han d'estar dissenyats i fabricats tal que no presentin perill per a les persones per temperatura excessiva o descàrrega 
elèctrica. 
No han de propagar foc. 
Han d'anar protegits contra la corrosió i contra la penetració de sòlids, pols i aigua. 
Han de ser inmunes a les perturbacions electromagnètiques i no han de generar perturbacions radioelèctriques. 
Els tres primers elements s'han de poder precintar. 
Tensions de referència:  120-230-277-400-480 V 
Intensitats de base:  5-10-15-20-30-40-50 A 
Freqüència:  50 Hz 
Aïllament (DIN 43857):  Classe II doble aïllament 
Grau de protecció (UNE 20-324):  IP-53X 
Dimensions principals (DIN 43857):  Ha de complir 
ACTUADOR LOCAL: 
Ha d’estar format per els següents aparells: 
- Rellotge astronòmic amb càlcul dia a dia de l’alba i del ocàs i canvi automàtic de l’hora hivern/estiu i possibilitat de 
correcció de ± 127 minuts sobre les hores d’alba i ocàs. Reserva de marxa de 10 anys 
- Contactors de sortida programables independentment segons el rellotge astronòmic o a hores fixes 
- Entrades de tensió i intensitat trifàsica per a mesures de tensió, intensitat, potència activa i reactiva, factor de potència 
i comptadors d’energia activa i reactiva i d’hores de funcionament. 
- Entrades digitals per contactes lliures de tensió per als registres dels salts de les proteccions, selector de manual o 
automàtic, fotocèl·lula, etc. 
- Entrada analògica lliure de 4 - 20 mA 
- Registres de memòria RAM per a emmagatzemar històrics: 
     - fins a 2469 registres de mesures elèctriques 
     - fins a 2869 registres d’alarmes o esdeveniments 
- Canal de comunicacions RS232 optoaïllat per a la connexió d’un mòdem telefònic o radio 
- Canal de comunicacions RS485 optoaïllat per a la connexió a altres elements del sistema de control 
- Muntatge en rail DIN 35 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002 
*UNE 20324:1993 Grados de protección proporcionados por las envolventes (código IP). (CEI 529: 1989). 
UNE 21310-2:1990 Contadores de inducción de energía eléctrica activa para corriente alterna de clases 0,5, 1 y 2. 

  
____________________________________________________________________________ 

  
  

BH - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
BHG - EQUIPS DE COMANDAMENT, CONTROL I REGULACIÓ 
 
BHGW - MATERIALS  AUXILIARS PER A CENTRES DE COMANDAMENT 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Petit material auxiliar de connexió i muntatge per a armaris de protecció i control d'enllumenat públic 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser adequats per a aparells de protecció i no han de fer disminuir, en cap 
cas, la seva qualitat i bon funcionament. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'un armari de protecció i control d'enllumenat 
públic 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

BH - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
BHM - ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS 
 
BHM1 - COLUMNES 
 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica amb base-platina i porta i coronament sense platina, de 
fins a 10 m d'alçària, o columna de tub d'acer galvanitzat de 2,5 m d'alçària. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un compartiment per a accessoris amb porta i pany. 
La columna estarà dissenyada i fabricada segons les especificacions de les normes EN 40-2 i EN 40-5. 
No es pot fer servir acer efervescent. El material ha de complir amb una de les següents normes, i ser adequat per a la 
galvanització en calent quan es requereixi aquesta protecció: 
- Columnes de planxa o xapa d’acer:  material d’acord amb les normes EN 10025 (excepte el tipus S185), EN 10149-1 i 
EN 10149-2 
- Columnes d’acer acabat en calent:  material d’acord amb la norma EN 10210 
- Columnes d’acer conformat en fred:  material d’acord amb la norma EN 10219 
- Columnes d’acer inoxidable:  material d’acord amb la norma EN 10088 
Ha de tenir una superfície llisa i sense defectes com és ara bonys, bombolles, esquerdes, incrustacions o exfoliacions, 
que siguin perjudicials per al seu ús. 
El recobriment de la capa de zinc, si n’hi ha, ha de ser llis, sense discontinuïtats, taques, inclusions de flux o cendres 
apreciables visualment. 
Ha de tenir un cargol interior per a la connexió a terra. 
Dimensions de la base-platina en funció de l'alçaria: 

┌───────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Dimensions (mm) │        300x300x6          │  400x400x10  │ 

│────────────────│───────────────────────────│──────────────│ 
│Alçària (m)     │ 2,5  │  4   │  5   │  6   │  8   │  10   │ 

└───────────────────────────────────────────────────────────┘ 
Perns d'ancoratge:  acer S 235 JR 
Dimensions dels registres i de les portes:  Han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 40-2 
Dimensions de la subjecció dels llums:  Han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 40-2 
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Galvanització en calent, contingut de zinc del bany:  >= 98,5% 
Si és de forma troncocònica: 
- Conicitat (C):  1,2% <= C <= 1,3% 
Les columnes han d’anar marcades, de manera clara i duradera, amb la següent informació com a mínim: 
- El nom o símbol del fabricant 
- L’any de fabricació 
- Referència a la norma EN 40-5 
- Un codi de producte únic 
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28 de juliol 
Toleràncies: 
- Rectitud (xt, xp): 
     - sobre la llargària total lt:  xt =< 0,003 x lt 
     - sobre una llargària parcial lp >= 1m:  xp =< 0,003 x lp 
- Llargària: 
     - columnes d’alçaria nominal =< 10 m:  ± 25 mm 
     - columnes d’alçària nominal > 10 m:  ± 0,6% 
- Apertura porta: + 10 mm;  - 0 mm 
- Secció transversal: 
     - tolerància de la circumferència:  ± 1% 
     - desviació forma (seccions circulars):  ± 3% diàmetre calculat a partir de la circumferència mesurada 
     - desviació forma (seccions poligonals):  ± 4% valor nominal sobre les cares del polìgon 
- Dimensions del acoblament: 
     - llargària:  ± 2 mm 
     - diàmetre: 
          - fixació obtinguda a partir de tubs d’acer:  tolerància segons EN 10210-2 
          - fixació obtinguda durant el procés de fabricació:  ± 2% 
- Torsió: 
     - columna encastada:  >5º entre el braç de la columna i l’eix radial que passa pel centre de la porta 
     - columna amb placa d’ancoratge:  ± 5º entre el braç de la columna i la posició prevista de la placa 
- Gruix:  la tolerància serà la que s’exigeix al material del que s’obté la columna 
- Verticalitat (columnes amb placa d’ancoratge):  <1º entre l’eix de la columna i l’eix perpendicular al pla de la placa 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats, amb camió-grua i evitant impactes i arrossegaments. 
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació 
de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 
     - Sistema 1: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE del producte 
El símbol normalitzat del marcatge CE, ha d’anar acompanyat de la següent informació: 
- El número d’identificació de l’organisme notificat 
- El nom o la marca d’identificació del fabricant 
- L’adreça enregistrada del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge 
- El número de certificat de conformitat CE 
- Referència a la norma europea EN 45-5 
- Descripció del producte i usos previstos 
- Les característiques dels valors del producte a declarar 
     - Resistència a càrregues horitzontals 
     - Prestacions davant de l’impacte de vehicles 
     - Durabilitat 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 40-2:2006 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 2: Requisitos generales y dimensiones. 
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UNE-EN 40-5:2003 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos para las columnas y báculos de alumbrado 
de acero. 
____________________________________________________________________________ 

  
  

BH - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
BHQ - PROJECTORS PER A EXTERIORS 
 
BHQ3 - PROJECTORS PER A EXTERIORS AMB LÀMPADES DE VAPOR DE SODI A PRESSIÓ ALTA 
 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Projector per a exteriors amb reflector de forma rectangular o circular, obert o tancat, amb allotjament per a equip o 
sense, per a làmpada de vapor de sodi a pressió alta de fins a 1000 W. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar format per un cos amb portalàmpades, un reflector, i un suport-lira per a la seva subjecció i orientació. Ha de 
disposar d'un espai per allotjar l'equip d'encesa si es el cas. 
Ha de portar un born per a la connexió a terra, al costat del qual i de manera indeleble ha de portar el símbol "Terra". 
L'entrada de cables s'ha de fer per mitjà d'un premsaestopa i pel fons del cos. 
L'acabat de totes les parts metàl·liques ha de ser esmaltat en color, al foc, excepte el reflector que ha de ser anoditzat 
brillant. 
Si és tancat, la tapa frontal ha de tenir un junt d'estanquitat. 
 
 
 
Grau de protecció (UNE 20-324): 

┌─────────────────────────┐ 
│Tipus │ obert  │ tancat  │ 

│──────│────────│─────────│ 
│Grau  │IP-23X  │IP-54X   │ 

└─────────────────────────┘ 
Aïllament (REBT):  Classe I 
Materials: 
- Cos:  Alumini fos i planxa d'alumini 
- Reflector:  Alumini 
- Portalàmpades:  Porcellana 
- Lira:  Acer al carboni 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
S'ha de subministrar amb làmpada i si té allotjament per a equip, amb equip d'encesa. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002 
UNE-EN 60598-2-5:1999 Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 5: Proyectores. 

  
____________________________________________________________________________ 

  
  

BH - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
BHW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Part proporcional d'accessoris per a muntar lluminàries, carrils de suport per a llums, projectors o elements de control, 
regulació o encesa d’instal·lacions d’il·luminació. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material, la qualitat, les dimensions, etc. han de ser adequats per a les lluminàries, i no han de fer disminuir les 
característiques pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves aplicacions. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Dimensions en cm 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per instal·lar un llum. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

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

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Hidrants. 
S'han considerat els tipus següents: 
- De columna seca 
- De columna humida 
- Per a soterrar en pericó 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els enllaços ràpids o racords han de tenir la forma i dimensions especificades a la norma UNE 23-400. 
Pressió de treball:  <= 30 bar 
Material de construcció: Fosa 
Material dels eixos d'accionament de la vàlvula: Acer inoxidable 
Material de la vàlvula: Bronze 
Material de l'obturador de la vàlvula: Goma sintètica 
Material dels enllaços ràpids (racords) : Aliatge d'alumini per a forja anoditzat 
Gruix de l'anoditzat dels racords:  >= 20 micres 
Característiques mecàniques del material dels racords: 
- Resistència a la tracció:  >= 290 N/mm2 
- Mòdul d'elasticitat:  >= 240 N/mm2 
- Allargament:  >= 8% 
- Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  95 aproximadament 
HIDRANT DE COLUMNA SECA: 
Ha d'estar format per: 
- Un cos superior que conté l'accionador de la vàlvula de tancament inferior i les boques de connexió amb enllaç ràpid 
amb una tapa agafada amb una cadena. 
- Un element intermedi que uneix el cos superior amb la vàlvula inferior. En cas d'impacte s'ha de trencar l'element 
intermedi del cos superior i l'eix d'accionament de la vàlvula que hi passa; així s'evita el desperfecte de la vàlvula. 
- Vàlvula de tancament inferior de comporta o de bola, que es connecta a la xarxa, en posició de tancament; ha de 
permetre buidar l'aigua dels dos elements superiors i evitar que es puguin gelar. 
Els tres elements han d'estar embridats entre ells. 
HIDRANT DE COLUMNA HUMIDA: 
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Ha d'estar format per: 
- Un cos tubular amb un extrem tapat i l'altre amb una brida per a la seva connexió a la xarxa. 
- Dues vàlvules de tancament de comporta o de bola, situades a la part de l'extrem tapat, amb les boques de connexió 
proveïdes d'enllaç ràpid, amb tapes agafades amb una cadena. 
HIDRANT SOTERRAT EN PERICÓ: 
Ha d'estar format per: 
- Un pericó de registre 
- Una vàlvula de tancament de comporta o de bola, amb una boca amb brida per a la seva connexió a la xarxa i amb 
una corba proveïda d'enllaç ràpid i d'una tapa agafada amb una cadena. 
El pericó ha de dur un joc de marc i tapa de fosa. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats en caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección 
contra Incendios. 
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a organisme de 
control per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI. 
UNE 23400-2:1998 Material de lucha contra incendios. Rácores de conexión de 45 mm. 
UNE 23400-3:1998 Material de lucha contra incendios. Rácores de conexión de 70 mm. 
UNE 23400-4:1998 Material de lucha contra incendios. Rácores de conexión de 100 mm. 
UNE 23400-5:1998 Material de lucha contra incendios. Rácores de conexión. Procedimientos de verificación. 
HIDRANTS DE COLUMNA SECA: 
UNE 23405:1990 Hidrante de columna seca. 
HIDRANTS DE COLUMNA HUMIDA: 
UNE 23406:1990 Lucha contra incendios. Hidrante de columna húmeda. 
HIDRANTS SOTERRATS EN PERICÓ: 
UNE 23407:1990 Lucha contra incendios. Hidrante bajo nivel de tierra. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  
 

BN - VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
BN1 - VÀLVULES DE COMPORTA 
 
BN12 - VÀLVULES DE COMPORTA MANUALS AMB BRIDES 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Vàlvules de comporta manuals de 10 i 16 bar de pressió nominal, amb connexió per brides. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar formada per: 
- Cos amb connexió per brides 
- Sistema de tancament en forma de falca, de desplaçament vertical i accionament per volant 
- Premsaestopa d'estanquitat sobre l'eix d'accionament del sistema de tancament 
En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treball. 
Pressió de prova segons pressió nominal: 
- Pressió nominal 10 bar:  >= 15 bar 
- Pressió nominal 16 bar:  >= 24 bar 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes, amb les corresponents contrabrides, junts i cargols. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
  
  

BN - VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
BNE - FILTRES 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Filtres coladors per a muntar entre tubs. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Filtres de llautó roscats. 
- Filtres de fosa per a muntar amb brides 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar format per un element metàl·lic que conté al seu interior l'element filtrant. 
L'interior ha d'estar net, lliure de pols i impureses. 
Ha de ser resistent a la corrosió. 
Ha de ser resistent a les agressions del fluid que circula pel seu interior. 
Ha de ser estanc a la pressió de prova de la instal·lació. 
No ha de tenir cops, esquerdes o irregularitats en els punts on puguin afectar l'estanquitat, ni ha de tenir d'altres 
defectes superficials. 
L'interior ha de ser regular i llis. S'accepten petites irregularitats que no disminueixin la seva qualitat intrínseca, ni alterin 
el seu funcionament. 
Ha de dur marcada de forma indeleble una fletxa que indiqui el sentit de circulació del fluid. 
Ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Pressió nominal 
- Símbol indicador del sentit de circulació del fluid per dintre del filtre 
FILTRES ROSCATS: 
Ha d'estar preparat amb rosca interior a cada extrem per a ser muntat entre tubs. 
Ha de ser fàcilment accessible per tal de permetre el canvi de l'element filtrant, mitjançant rosca. 
FILTRES EMBRIDATS: 
Ha d'estar preparat amb brides normalitzades a cada extrem per a ser muntat entre tubs. 
Ha de ser fàcilment desmuntable per tal de permetre el canvi de l'element filtrant. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
S’ha de subministrar amb les boques de connexió tapades. 
L’element filtrant ha d’estar en el seu interior o bé s’ha de subministrar aparat. 
L’element que va amb rosca s’ha de subministrar amb la rosca corresponent. 
Ha de dur les instruccions d’instal·lació i muntatge corresponents. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de cops, dins de la seva caixa. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios. (RITE) 
Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos a Presión. 

  
 

____________________________________________________________________________ 
 
 

BP - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ 
 
BP3 - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE MEGAFONIA 
 
BP32 - CENTRALETES DE MEGAFONIA 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Centrals de megafonia per a muntar sobre taula. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Central destinada a la comunicació des d'un punt a d'altres amb amplificació del sò, només en audio. 
Ha de tenir controls centralitzats de volum, amb possibilitat de selecció de quatre o més zones independents. 
Ha de tenir  sistemes de protecció electrònica contra sobrecàrregues i curt circuits, tant en la línia de só com en la línia 
d'alimentació. 
Ha d'estar accionat per un dispositiu que pugui anar incorporat al mateix receptor a la instal.lació alimentadora. 
Ha de tenir dispositius de regulació de balanç, nivell de sortida i tons. 
Ha de tenir indicadors lluminosos de l'estat. 
Ha de tenir orificis per a la fixació en la seva base. 
Tensió:  220 V a 50 Hz 
Transformador:  220/16 V 
Resposta de freqüències:  12 Hz - 50 KHz 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de cops, dins de la seva caixa i protegits de la intemperie. 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Ha de portar una placa que indiqui de manera indeleble: 
- Tensió 
- Tipus de corrent elèctrica  
- Intensitat 
- Identificació del constructor 
- Model o tipus 
- Símbol del grau d'aillament 
Ha de dur les instruccions d'instal.lació i muntatge corresponents. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002 
____________________________________________________________________________ 

 
  

BP - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ 
 
BP3 - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE MEGAFONIA 
 
BP35 - ALTAVEUS 
 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Elements destinats a la difusió de so, per a interior o exterior. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La potència necessària ha de ser la indicada per la DF. 
COLUMNES ACÚSTIQUES METÀL.LIQUES: 
Ha d'estar formada per: 
- Altaveus 
- Caixa exterior taladrada metàl.lica 
- Transformador  
- Sistema de subjecció 
- Reixeta de protecció  
- Connector 
Ha d'estar construït amb material metàl.lic protegit contra la corrossió. 
Ha d'estar provist d'elements de fixació per a l'altaveu i el transformador al seu interior. 
Ha d'estar provist de dispositius per a la sujecció a parets o sostres. 
Ha de tenir fet un taladre central, de la mateixa forma i dimensions que els de l'altaveu col.locat en el seu interior. 
Aquest taladre ha d'estar protegit  mitjançant reixeta o material diàfan al so, exent d'elements que pel seu tipus de 
fixació o per la seva naturalesa puguin produïr sorolls o vibracions. 
Ha de disposar de tapa posterior per a la protecció mecànica de tots els elements interiors. 
ALTAVEUS EXPONENCIALS: 
Ha d'estar construït amb material resistent a la corrossió. 
Ha de tenir sistema de sujecció que permeti com a mínim fixació amb tres punts. 
Tensió del transformador:  100 V 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Subministrament: En caixa, inclosos els cargols de fixació. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de cops, dins de la seva caixa i protegits de la intemperie. 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Ha de portar una placa que indiqui de manera indeleble: 
- Tensió 
- Tipus de corrent elèctrica  
- Intensitat 
- Identificació del constructor 
- Model o tipus 
- Símbol del grau d'aillament 
Ha de dur les instruccions d'instal.lació i muntatge corresponents. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE 20502-2:1993 Equipos para sistemas electroacústicos. Parte 5. Altavoces 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

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

  
____________________________________________________________________________ 

 
  
  

BQ - MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
 
BQ2 - PAPERERES 
 
BQ22 - PAPERERES MURALS I DE PEU 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Papereres de peu i murals. 
S’han considerat els tipus següents: 
- Papereres de peu: 
     - Papereres de planxa desplegada amb suport de tub 
     - Papereres de fosa 
     - Papereres de fosa d’alumini 
     - Papereres de planxa d’acer inoxidable arenat 
     - Papereres de polietilè 
     - Papereres de planxa d’acer galvanitzat 
- Papereres murals: 
     - Papereres de planxa d’acer inoxidable arenat 
     - Papereres de planxa d’acer galvanitzat 
PAPERERA DE PLANXA DESPLEGADA: 
El cilindre i la base de la paperera han de ser de planxa desplegada d'acer galvanitzat. Ha de dur 3 platines de reforç, 
una horitzontal a la part superior, una a la inferior i una de vertical per subjectar-la al suport. 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. 
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
Ha de tenir un color uniforme a tota la superfície. 
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials. 
PAPERERA DE FOSA: 
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El cos ha de ser de fosa amb protecció antioxidant i pintura en pols. 
La protecció antioxidant ha de ser homogènia i contínua a tota la superfície. 
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials. 
PAPERERA DE FOSA D’ALUMINI: 
La cubeta i la tapa han de ser de fosa d’alumini pintada en pols. 
L’estructura ha de ser de perfils d’acer inoxidable. 
Ha de tenir un color uniforme a tota la superfície. 
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials. 
PAPERERA DE PLANXA D’ACER INOXIDABLE ARENAT: 
La cubeta ha de ser de planxa d’acer inoxidable arenat i pintada exteriorment amb pintura de color negre forja. 
El suport estarà format per dos perfils en L, de 40 x 40 mm, soldats a una platina. 
Ha de tenir un color uniforme a tota la superfície. 
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials. 
PAPERERA DE POLIETILÈ: 
El cos i la tapa han de ser de polietilè colorejat en massa amb colors blau, verd o groc. 
Ha de tenir un color uniforme a tota la superfície. 
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials. 
PAPERERA DE PLANXA D’ACER GALVANITZAT: 
La cubeta ha de ser de planxa d'acer galvanitzat i pintada exteriorment amb pintura de color negre forja. 
El suport estarà format per dos perfils en L, de 40 x 40 mm, soldats a una platina. 
Ha de tenir un color uniforme a tota la superfície. 
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva col·locació, de manera que no es deformin i en llocs protegits 
d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

  
____________________________________________________________________________ 

  
 
  

BQ - MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
 
BQ4 - PILONS 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements per a impedir el pas de vehicles fets de fosa, acer o formigó. 
Poden ser per a deixar fixos al paviment, o retràctils, amb mecanismes hidràulics o manuals. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir la forma i dimensions indicats a la DT. 
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
Han de tenir els mecanismes de fixació amb tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació. 
Les pilones retràctils no han de tenir cap defecte que impedeixi el moviment complet de retracció. Han de portar tots els 
accessoris necessaris per a la connexió amb els mecanismes de regulació. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalats i protegits. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, protegit dels impactes i sense contacte directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

  
____________________________________________________________________________ 

  
BR - MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
 
BR4 - PLANTES 
 
BR42 - ARBRES PLANIFOLIS (CELTIS a EUCALYPTUS) 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Espècies vegetals subministrades a peu d'obra. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Arbres 
- Palmeres i palmiformes 
- Arbusts 
- Coníferes i resinoses 
- Plantes aquàtiques 
- Plantes crasses o suculentes 
- Plantes de temporada 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 
- Amb l'arrel nua 
- Amb pa de terra 
- En esqueix 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, en empreses de reconeguda 
solvència. 
Ha de respondre als caràcters que determinen la seva espècie i la varietat cultivada. 
La relació entre l'alçaria i el tronc ha de ser proporcional. 
L'alçària, l'amplària de la copa, la llargària de les branques, les ramificacións i el fullatge, han de correspondre a l'edat 
de l'individu, segons l'espècie-varietat. 
L'espècie vegetal no ha de tenir malalties, ni atacs de plagues. No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part 
aèria o radical, ni símptomes d'haver-los patit anteriorment. 
El sistema radical ha de ser proporcionat a l'espècie, edat i mida de la planta. 
Quan el subministrament és sense contenidor, les arrels han de presentar talls nets i recents sense ferides ni 
macadures. 
La substitució només s'ha de realitzar amb l'autorització de la DF. 
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra adequat per a 
l'espècie i mida de l'arbre. 
No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre del tronc. 
CONÍFERES I RESINOSES: 
La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la seva espècie i mida. 
Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al mateix. 
El fullatge ha de tenir el color típic de l'espècie-varietat, segons l'època. 
Les coníferes han d'estar totalment ramificades des de la base. 
Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del terç inferior de la planta, han 
d'estar regularment distribuïdes i han de tenir una llargaria i gruix proporcional a la resta de la planta. 
L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor. 
L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser salina ni calcària i ha de tenir 
una temperatura temperada. 
Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base. 
Si el subministrament és en esqueix la seva llargària ha de ser:  2,5 - 8 cm 
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ARBRES: 
La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel. 
Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals. 
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra adequat per a 
l'espècie i mida de l'arbre. 
Alçaria del pa de terra: 
- Arbres de fulla caduca:  Diàmetre del pa de terra x 0,7 
- Arbres de fulla persistent:  Diàmetre del pa de terra x 1,2 
No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre del tronc. 
PALMERES I PALMIFORMES: 
L'estipe ha de tenir la forma i l'estructura pròpies de la seva mida. 
El gruix de l'estípit correspon al mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l'arrel. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel al punt d'inserció dels primers palmons. 
La Palmera i la Washingtonia han de presentar-se amb les fulles lligades i les exteriors retallades. 
En les palmeres subministrades en contenidor, la distància mínima entre l'estípit i el interior del contenidor ha de ser de 
25 cm. 
Distància entre l'estípit i el interior del contenidor:  > 25 cm 
Toleràncies: 
- Alçària:  ± 5 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Si les condicions atmosfèriques o del transport són molt desfavorables, s'ha de protegir també la part aèria. 
Quan el subministrament és amb l'arrel nua, aquesta ha d'estar retallada i amb abundant presència d'arrels 
secundàries. 
Quan el subministrament és en esqueix, s'ha d'evitar que aquest perdi la seva humitat durant el transport i 
subministrament; per això s'ha de col·locar dins d'envoltants de plàstic o en unitats nebulitzadores. 
S'ha de subministrar acompanyada de: 
- La guia fitosanitària corresponent 
- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta 
- Procedència comercial del material vegetal 
- Assenyalada la part nord de la planta al viver 
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR: 
El contenidor ha de ser de mida i característiques adients a l'espècie i/o varietat i a la mida de la planta. 
En qualsevol cas, el volum mínim del contenidor ha de ser de 2 litres. 
El contenidor s'ha de retirar just abans de la plantació. 
Ha de ser suficientment rígid per aguantar la forma del pa de terra. 
Volum mínim del contenidor: 

┌──────────────────────────────────────────┐ 
│ Perímetre │ Arbres fulla │ Arbres fulla  │ 
│   (cm)    │    caduca    │  persistent   │ 

│───────────│──────────────│───────────────│ 
│    6-8    │     15 l     │     10 l      │ 
│    8-10   │     15 l     │     10 l      │ 
│   10-12   │     25 l     │     15 l      │ 
│   12-14   │     25 l     │     15 l      │ 
│   14-16   │     35 l     │     25 l      │ 
│   16-18   │     35 l     │     35 l      │ 
│   18-20   │     50 l     │     50 l      │ 
│   20-25   │     50 l     │     80 l      │ 

└──────────────────────────────────────────┘ 
SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA: 
Quan és sense protecció, el pa de terra ha d'estar intacte, compacte i ple d'arrels i proporcionat a la seva part aèria. 
Quan és protegit amb malla metàl·lica i guix, aquesta protecció ha de constituir una envoltant de guix armat. 
Quan és protegit amb guix, aquesta protecció ha de constituir una envoltant de guix compacte. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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NORMATIVA GENERAL: 
*NTJ 07A:1994 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Qualitat 
general. 
CONÍFERES I RESINOSES: 
*NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Coníferes i 
resinoses. 
PALMERES: 
*NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Palmeres. 
ARBRES DE FULLA CADUCA: 
*NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbres de 
fulla caduca. 
ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 
*NTJ 07E:1997 Normes Tecnológiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbres de 
fulla perenne. 
ARBUSTS: 
*NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbusts. 
ENFILADISSES: 
*NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Enfiladisses. 

 
____________________________________________________________________________ 

 
  

BR - MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
 
BR4 - PLANTES 
 
BR44 - ARBRES PLANIFOLIS (MACLURA A PYRUS) 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Espècies vegetals subministrades a peu d'obra. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Arbres 
- Palmeres i palmiformes 
- Arbusts 
- Coníferes i resinoses 
- Plantes aquàtiques 
- Plantes crasses o suculentes 
- Plantes de temporada 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 
- Amb l'arrel nua 
- Amb pa de terra 
- En esqueix 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, en empreses de reconeguda 
solvència. 
Ha de respondre als caràcters que determinen la seva espècie i la varietat cultivada. 
La relació entre l'alçaria i el tronc ha de ser proporcional. 
L'alçària, l'amplaria de la copa, la llargària de les branques, les ramificacións i el fullatge, han de correspondre a l'edat 
de l'individu, segons l'espècie-varietat. 
L'espècie vegetal no ha de tenir malalties, ni atacs de plagues. No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part 
aèria o radical, ni símptomes d'haver-los patit anteriorment. 
El sistema radical ha de ser proporcionat a l'espècie,edat i mida de la planta. 
Quan el subministrament és sense contenidor, les arrels han de presentar talls nets i recents sense ferides ni 
macadures. 
La substitució només s'ha de realitzar amb l'autorització de la DF. 
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra adequat per a 
l'espècie i mida de l'arbre. 
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No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre del tronc. 
CONÍFERES I RESINOSES: 
La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la seva espècie i mida. 
Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al mateix. 
El fullatge ha de tenir el color típic de l'espècie-varietat, segons l'època. 
Les coníferes han d'estar totalment ramificades des de la base. 
Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del terç inferior de la planta, han 
d'estar regularment distribuïdes i han de tenir una llargaria i gruix proporcional a la resta de la planta. 
L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor. 
L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser salina ni calcària i ha de tenir 
una temperatura temperada. 
Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base. 
Si el subministrament és en esqueix la seva llargària ha de ser:  2,5 - 8 cm 
ARBRES: 
La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel. 
Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals. 
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra adequat per a 
l'espècie i mida de l'arbre. 
Alçaria del pa de terra: 
- Arbres de fulla caduca:  Diàmetre del pa de terra x 0,7 
- Arbres de fulla persistent:  Diàmetre del pa de terra x 1,2 
No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre del tronc. 
PALMERES I PALMIFORMES: 
L'estipe ha de tenir la forma i l'estructura pròpies de la seva mida. 
El gruix de l'estípit correspon al mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l'arrel. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel al punt d'inserció dels primers palmons. 
La Palmera i la Washingtonia han de presentar-se amb les fulles lligades i les exteriors retallades. 
En les palmeres subministrades en contenidor, la distància mínima entre l'estípit i el interior del contenidor ha de ser de 
25 cm. 
Distància entre l'estípit i el interior del contenidor:  > 25 cm 
Toleràncies: 
- Alçària:  ± 5 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Si les condicions atmosfèriques o del transport són molt desfavorables, s'ha de protegir també la part aèria. 
Quan el subministrament és amb l'arrel nua, aquesta ha d'estar retallada i amb abundant presència d'arrels 
secundàries. 
Quan el subministrament és en esqueix, s'ha d'evitar que aquest perdi la seva humitat durant el transport i 
subministrament; per això s'ha de col·locar dins d'envoltants de plàstic o en unitats nebulitzadores. 
S'ha de subministrar acompanyada de: 
- La guia fitosanitària corresponent 
- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta 
- Procedència comercial del material vegetal 
- Assenyalada la part nord de la planta al viver 
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR: 
El contenidor ha de ser de mida i característiques adients a l'espècie i/o varietat i a la mida de la planta. 
En qualsevol cas, el volum mínim del contenidor ha de ser de 2 litres. 
El contenidor s'ha de retirar just abans de la plantació. 
Ha de ser suficientment rígid per aguantar la forma del pa de terra. 
Volum mínim del contenidor: 

┌──────────────────────────────────────────┐ 
│ Perímetre │ Arbres fulla │ Arbres fulla  │ 
│   (cm)    │    caduca    │  persistent   │ 

│───────────│──────────────│───────────────│ 
│    6-8    │     15 l     │     10 l      │ 
│    8-10   │     15 l     │     10 l      │ 
│   10-12   │     25 l     │     15 l      │ 
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│   12-14   │     25 l     │     15 l      │ 
│   14-16   │     35 l     │     25 l      │ 
│   16-18   │     35 l     │     35 l      │ 
│   18-20   │     50 l     │     50 l      │ 
│   20-25   │     50 l     │     80 l      │ 

└──────────────────────────────────────────┘ 
SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA: 
Quan és sense protecció, el pa de terra ha d'estar intacte, compacte i ple d'arrels i proporcionat a la seva part aèria. 
Quan és protegit amb malla metàl·lica i guix, aquesta protecció ha de constituir una envoltant de guix armat. 
Quan és protegit amb guix, aquesta protecció ha de constituir una envoltant de guix compacte. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
*NTJ 07A:1994 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Qualitat 
general. 
CONÍFERES I RESINOSES: 
*NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Coníferes i 
resinoses. 
PALMERES: 
*NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Palmeres. 
ARBRES DE FULLA CADUCA: 
*NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbres de 
fulla caduca. 
ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 
*NTJ 07E:1997 Normes Tecnológiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbres de 
fulla perenne. 
ARBUSTS: 
*NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbusts. 
ENFILADISSES: 
*NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Enfiladisses. 

 
____________________________________________________________________________ 

 
   

BR - MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
 
BR4 - PLANTES 
 
BR45 - ARBRES PLANIFOLIS (QUERCUS A ZELKOVA) 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Espècies vegetals subministrades a peu d'obra. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Arbres 
- Palmeres i palmiformes 
- Arbusts 
- Coníferes i resinoses 
- Plantes aquàtiques 
- Plantes crasses o suculentes 
- Plantes de temporada 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 
- Amb l'arrel nua 
- Amb pa de terra 
- En esqueix 
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, en empreses de reconeguda 
solvència. 
Ha de respondre als caràcters que determinen la seva espècie i la varietat cultivada. 
La relació entre l'alçaria i el tronc ha de ser proporcional. 
L'alçària, l'amplaria de la copa, la llargària de les branques, les ramificacións i el fullatge, han de correspondre a l'edat 
de l'individu, segons l'espècie-varietat. 
L'espècie vegetal no ha de tenir malalties, ni atacs de plagues. No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part 
aèria o radical, ni símptomes d'haver-los patit anteriorment. 
El sistema radical ha de ser proporcionat a l'espècie,edat i mida de la planta. 
Quan el subministrament és sense contenidor, les arrels han de presentar talls nets i recents sense ferides ni 
macadures. 
La substitució només s'ha de realitzar amb l'autorització de la DF. 
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra adequat per a 
l'espècie i mida de l'arbre. 
No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre del tronc. 
CONÍFERES I RESINOSES: 
La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la seva espècie i mida. 
Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al mateix. 
El fullatge ha de tenir el color típic de l'espècie-varietat, segons l'època. 
Les coníferes han d'estar totalment ramificades des de la base. 
Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del terç inferior de la planta, han 
d'estar regularment distribuïdes i han de tenir una llargaria i gruix proporcional a la resta de la planta. 
L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor. 
L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser salina ni calcària i ha de tenir 
una temperatura temperada. 
Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base. 
Si el subministrament és en esqueix la seva llargària ha de ser:  2,5 - 8 cm 
ARBRES: 
La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel. 
Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals. 
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra adequat per a 
l'espècie i mida de l'arbre. 
Alçaria del pa de terra: 
- Arbres de fulla caduca:  Diàmetre del pa de terra x 0,7 
- Arbres de fulla persistent:  Diàmetre del pa de terra x 1,2 
No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre del tronc. 
PALMERES I PALMIFORMES: 
L'estipe ha de tenir la forma i l'estructura pròpies de la seva mida. 
El gruix de l'estípit correspon al mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l'arrel. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel al punt d'inserció dels primers palmons. 
La Palmera i la Washingtonia han de presentar-se amb les fulles lligades i les exteriors retallades. 
En les palmeres subministrades en contenidor, la distància mínima entre l'estípit i el interior del contenidor ha de ser de 
25 cm. 
Distància entre l'estípit i el interior del contenidor:  > 25 cm 
Toleràncies: 
- Alçària:  ± 5 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Si les condicions atmosfèriques o del transport són molt desfavorables, s'ha de protegir també la part aèria. 
Quan el subministrament és amb l'arrel nua, aquesta ha d'estar retallada i amb abundant presència d'arrels 
secundàries. 
Quan el subministrament és en esqueix, s'ha d'evitar que aquest perdi la seva humitat durant el transport i 
subministrament; per això s'ha de col·locar dins d'envoltants de plàstic o en unitats nebulitzadores. 
S'ha de subministrar acompanyada de: 
- La guia fitosanitària corresponent 
- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta 
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- Procedència comercial del material vegetal 
- Assenyalada la part nord de la planta al viver 
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR: 
El contenidor ha de ser de mida i característiques adients a l'espècie i/o varietat i a la mida de la planta. 
En qualsevol cas, el volum mínim del contenidor ha de ser de 2 litres. 
El contenidor s'ha de retirar just abans de la plantació. 
Ha de ser suficientment rígid per aguantar la forma del pa de terra. 
Volum mínim del contenidor: 

┌──────────────────────────────────────────┐ 
│ Perímetre │ Arbres fulla │ Arbres fulla  │ 
│   (cm)    │    caduca    │  persistent   │ 

│───────────│──────────────│───────────────│ 
│    6-8    │     15 l     │     10 l      │ 
│    8-10   │     15 l     │     10 l      │ 
│   10-12   │     25 l     │     15 l      │ 
│   12-14   │     25 l     │     15 l      │ 
│   14-16   │     35 l     │     25 l      │ 
│   16-18   │     35 l     │     35 l      │ 
│   18-20   │     50 l     │     50 l      │ 
│   20-25   │     50 l     │     80 l      │ 

└──────────────────────────────────────────┘ 
SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA: 
Quan és sense protecció, el pa de terra ha d'estar intacte, compacte i ple d'arrels i proporcionat a la seva part aèria. 
Quan és protegit amb malla metàl·lica i guix, aquesta protecció ha de constituir una envoltant de guix armat. 
Quan és protegit amb guix, aquesta protecció ha de constituir una envoltant de guix compacte. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
*NTJ 07A:1994 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Qualitat 
general. 
CONÍFERES I RESINOSES: 
*NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Coníferes i 
resinoses. 
PALMERES: 
*NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Palmeres. 
ARBRES DE FULLA CADUCA: 
*NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbres de 
fulla caduca. 
ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 
*NTJ 07E:1997 Normes Tecnológiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbres de 
fulla perenne. 
ARBUSTS: 
*NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbusts. 
ENFILADISSES: 
*NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Enfiladisses. 
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 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 
 
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 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 

 
  

D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
 
D07 - MORTERS I PASTES 
 
D070 - MORTERS SENSE ADDITIUS 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tipus de ciment: 
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A 
- Ciments de ram de paleta MC 
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi la exigència de blancor 
Morters per a fàbriques: 
- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça 
     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada:  >= M1 
     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada:  >= M5 
     - Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2):  >= M5 
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions. 
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter. 
No s'han de mesclar morters de composició diferent. 
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento 
Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
 
D07 - MORTERS I PASTES 
 
D071 - MORTERS AMB ADDITIUS 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas, i eventualment additius. 
S'han considerat els següents additius: 
- Inclusor d’aire 
- Hidròfug 
- Colorant 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tipus de ciment: 
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A 
- Ciments de ram de paleta MC 
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi la exigència de blancor 
Morters per a fàbriques: 
- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça 
     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada:  >= M1 
     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada:  >= M5 
     - Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2):  >= M5 
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions. 
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
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Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter. 
L'additiu s'ha d'afegir seguint les instruccions del fabricant, en quan a proporcions, moment d'incorporació a la barreja i 
temps de pastat i utilització. 
No s'han de mesclar morters de composició diferent. 
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento 
Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 
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19 - PAVIMENTS 

193 - SOLERES I RECRESCUDES 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de solera de formigó armat amb malla electrosoldada d’acer. 
S'han considerat els elements següents: 
- Solera sobre làmina de polietilè, capa drenant de grava i capa filtrant amb geotèxtil 
- Solera sobre làmina de polietilè, capa drenant argila expandida i capa filtrant amb geotèxtil 
- Solera sobre revoltons de polipropilè reciclat com a encofrat perdut formant cambra d’aire inferior 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Solera sobre capa drenant: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col.locació del geotèxtil 
- Aportació de material de la capa de drenatge 
- Col.locació de la làmina de polietilè 
- Col.locació de l’armadura 
- Col.locacio de la primera capa morter de penetració capil.lar, en el seu cas 
- Abocada del formigó 
- Execució de junts de formigonat 
- Reglejat i anivellament de la cara superior de la solera 
- Col.locació de la segona capa de morter de penetració capil.lar, en el seu cas 
- Protecció i cura del formigó fresc 
Solera sobre revoltó: 
- Neteja i preparació del pla de recolzament 
- Marcat de les línies de replanteig dels revoltons 
- Col·locació dels revoltons 
- Col.locació de l’armadura 
- Abocada del formigó 
- Execució de junts de formigonat 
- Reglejat i anivellament de la cara superior de la solera 
- Protecció i cura del formigó fresc 
CONDICIONS GENERALS: 
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 
L’element ha de complir amb les condicions exigides segons el tipus de solera i el grau d’impermeabilitat de l’element, 
especificades en l’article 2.2 del DB-HS1. 
Classificació en funció de la composició de les capes que formen l’element: 
- Constitució de la solera (C): 
     - C1: Formigó hidròfug 
     - C2: Formigó de retracció moderada 
     - C3: Hidrofugació complementària 
- Drenatge i evacuació (D): 
     - D1: Capa drenant i capa filtrant 
- Ventilació de la cambra: 
     - V1: Cambra d’aire ventilada a l’exterior 
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. 
Ha de tenir junts de retracció cada 25 m2 i la distància entre ells no ha de ser de més de 5 m. El junts han de ser d'una 
fondària >= 1/3 del gruix i d'una amplària de 5 a 10 mm. 
Ha de tenir junts de dilatació, a distàncies no superiors als 30 m, i la seva fondària ha de ser la de tot el gruix del 
paviment.  
S'han de deixar junts en els acords amb d'altres elements constructius, com pilars i murs. Aquests junts han de complir 
l’especificat en l’article 2.2.3 del DB HS1. 
Els junts de formigonament han de ser de tot el gruix del paviment i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb els junts 
de retracció. 
Els junts han de quedar reblerts amb un segellat elàstic. 
Resistència característica estimada del formigó (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x Fck 
Assentament en el con d'Abrams: 
- Consistència seca:  0-2 cm 
- Consistència plàstica  3-5 cm 
- Consistència tova:  6-9 cm 
- Consistència fluida:  10-15 cm 
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Separació junts de la solera:  <= 5 m 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric 
- Planor: ± 5 mm/2 m, ± 15 mm/total 
- Gruix de la solera:  - 10 mm,  + 15 mm 
- Nivell de solera:  ± 10 mm 
- 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 de l'annex 10 de la norma EHE. 
CAPA DE DRENATGE: 
El terreny situat sota la solera ha de quedar compactat i ha de tenir un pendent mínim per tal de facilitar el drenatge. 
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. 
El geotèxtil ha de quedar situat sota el material granular de la capa drenant, intercalada entre aquesta i el terreny de 
forma que pugui actuar com a filtre per tal d’impedir la colmatació del drenatge. 
Entre la capa granular de drenatge i la solera cal col·locar una làmina de polietilè. 
- Pendent del terreny:  >= 1% 
FORMIGÓ ARMAT: 
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT. 
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. 
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 
La disposició i la llargària mínima de les armadures han de ser les determinades a l’article 56 de la norma EHE. 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la UNE 36831. 
CAMBRA D’AIRE: 
Si la cambra d'aire es ventilada, ha de complir: 
- Ha de tenir obertures obertes a l'exterior que garanteixin la ventil.lació creuada. 
- Les obertures han de quedar distribuïdes al 50% entre les dues parets enfrontades, han de quedar situades 
regularment i a portell 
- Separació entre obertures consecutives:  <= 5 m 
- Area efectiva total de les obertures (Ss (cm2)/Superfície solera (m2)):  > 10; < 30 
La cambra d’aire ha d'estar neta, lliure d'elements que puguin impedir la ventilació correcta (runa, rebaves de morter, 
etc.)  
IMPERMEABILITZACIÓ AMB MORTER DE PENETRACIÓ CAPIL.LAR: 
El producte ha de quedar distribuït uniformement a tota la superfície de l’element. 
El producte aplicat ha de cobrir tota la superfície a impermeabilitzar, amb les capes i la dotació prevista. 
Cavalcaments:  >= 30 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L’ordre d’execució de les feines ha de ser l’indicat en el primer apartat, on s’enumeren les operacions incloses a la 
unitat d’obra. 
Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d’obra ha de complir el seu plec de condicions. 
Després d’executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d’obra, i abans de fer una operació que oculti 
el resultat d’aquesta, s’ha de permetre que la DF verifiqui que es compleix el plec de condicions de l’operació. 
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5ºC i 40ºC. 
CAPA DE DRENATGE: 
La capa de grava 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. 
IMPERMEABILITZACIÓ AMB MORTER DE PENETRACIÓ CAPIL.LAR: 
La primera capa de morter s’ha d’aplicar sobre l’armadura ja col.locada, immediatament abans de l’abocada del 
formigó. 
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La segona capa s’ha d’aplicar amb el formigó encara fresc, quan estigui en la primera fase de l’adormiment, 
immediatament abans del tractament d’acabat, en el seu cas. 
SOLERA ELEVADA: 
El pla de recolzament ha de ser suficientment rígid i resistent per a garantir les toleràncies dimensionals i suportar, 
sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que comporta el seu 
formigonament i compactació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada 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 sobreescreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes 
subjacents. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento 
Básico de Salubridad DB-HS. 
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E - PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ 

E2 - ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
E22 - MOVIMENTS DE TERRES 
 
E222 - EXCAVACIONS DE RASES I POUS 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d’instal·lacions, realitzades amb mitjans mecànics o 
manuals, de forma contínua o realitzades per dames. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l’excavació 
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l’ordre d’execució de les dames si és el cas 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, segons indiqui la partida 
d’obra 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 20 i 50. 
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig 
SPT > 50 sense rebot. 
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al capaç de 
ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig SPT. 
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, les que determini la 
DF. 
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat. 
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de quedar reblerts. 
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. 
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT. 
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF. 
Toleràncies d'execució: 
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm 
- Planor:  ± 40 mm/m 
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm 
- Nivells:  ± 50 mm 
- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2° 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF. 
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures 
topogràfiques. 
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents: 
- Amplària:  >= 4,5 m 
- Pendent: 
     - Trams rectes:  <= 12% 
     - Corbes:  <= 8% 
     - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6% 
- El talús ha de ser fixat per la DF. 
La finalització de l’excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació, s’ha de fer just abans de la 
col·locació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del sol. 
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Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment en que es pugui formigonar la 
capa de neteja. 
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment. 
Cal extreure del fons de l’excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de resistència local diferent de la 
resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de material tou, etc, i rebaixar el fons de l’excavació per tal que la 
sabata tingui un recolzament homogeni. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir les especificacions 
fixades al seu plec de condicions. 
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun dels casos següents: 
- S'hagi de treballar a dins 
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada 
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball 
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF. 
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. 
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la. 
Els esgotaments s’han de fer sense comprometre l’estabilitat dels talussos i les obres veïnes, i s’han de mantenir 
mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys argilosos, si cal fer un sanejament del fons de 
l’excavació. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i 
avisar la DF. 
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar. 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat 
suficients. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de 
productes de construcció. 
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les. 
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes existents i de compacitat 
igual. 
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques. 
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents d'aigua interns, en 
els talussos. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del 
terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions 
aprovades per la DF. 
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del 
material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una 
correcta execució de les obres. 
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han 
d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives 
a excavacions, entibacions i voladures. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
OBRES D’EDIFICACIÓ: 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento 
Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C. 
____________________________________________________________________________ 
 

  
E2 - ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
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E22 - MOVIMENTS DE TERRES 
 
E225 - REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES I GRANULATS 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions d’estesa de terres o granulats, i compactació si es el cas, per a reblert de rases, forats d’excavacions o 
esplanades que han d’augmentar la seva cota d’acabat, i operacions de correcció de la superfície del fons d’una 
excavació, prèviament al seu reblert. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Terraplenat i piconatge amb terres adequades d’esplanades 
- Terraplenat i piconatge en rases i pous, amb terres adequades 
- Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de residus de la construcció 
o demolicions, provenint d’una planta legalment autoritzada per al tractament d’aquests residus 
- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de residus de la construcció o 
demolicions, provenint d’una planta legalment autoritzada per al tractament d’aquests residus 
- Estesa de graves naturals o provenint de material reciclat de residus d ela construcció, per a drenatges 
- Repàs i piconatge d'esplanada 
- Repàs i piconatge de caixa de paviment 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Terraplenat i piconatge de terres o reblert de rases: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Aportació del material si es tracta de graves, tot-u o granulats reciclats 
- Reblert de les rases per tongades del gruix indicat 
- Compactació de les terres o sorres 
Reblert o estesa amb graves per a drenatges: 
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig dels nivells 
- Aportació del material 
- Reblert i estesa per tongades succesives 
Repàs i piconatge: 
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació) 
- Situació dels punts topogràfics 
- Execució del repàs 
- Compactació de les terres, en el seu cas 
TERRAPLENAT I PICONATGE O REBLERT DE RASES: 
Conjunt d'operacions d'estesa i compactació de terres adequades o sorres, per a aconseguir una plataforma amb terres 
superposades, o el reblert d’una rasa. 
El material s'ha d'estendre per tongades successives sensiblement paral·leles a la rasant final. 
El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactació prevista d'acord amb els mitjans que 
s'utilitzin. 
El material que s’utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions corresponent. 
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). 
REBLERT O ESTESA DE GRAVES PER A DRENATGE: 
Estesa de graves per tongades de gruix uniforme i sensiblement paral·leles a la rasant final. 
Les graves han de ser netes, sense argila, margues ni altres materials estranys. 
Les tongades han de quedar compactades adequadament. El grau de compactació ha de ser superior al dels terrenys 
adjacents al seu mateix nivell. 
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la DF d'acord amb el 
terreny adjacent i el sistema previst d'evacuació d'aigua. Com a condicions generals ha de complir: 
- Mida del granulat:  <= 76 mm 
- Percentatge que passa pel tamís 0,080 (UNE 7-050):  <= 5% 
REPÀS I PICONATGE D'ESPLANADA: 
La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la DF. 
El terra de l'esplanada ha de quedar pla i anivellat. 
No han de quedar zones que puguin retenir aigua. 
REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT: 
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La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la DF. 
Conjunt d'operacions per a aconseguir l'acabat geomètric de la caixa del paviment. 
La caixa ha de quedar plana, amb el fons i les parets repassades i a la rasant prevista. 
La superfície compactada no ha de retenir aigua entollada en cap punt. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  - 25 mm 
- Planor:  ± 15 mm/3 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA: 
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura ambient sigui inferior a: 
- 0°C en reblert o estesa de grava 
- 2°C en terraplenat amb terres adequades 
S'han de mantenir els pendents i els dispositius de drenatge necessaris per a evitar entollaments. 
A les vores amb estructures de contenció la compactació s'ha de fer amb piconadora manual (picadora de granota). 
No s'ha de treballar simultàniament en capes superposades. 
Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'última no s'hagi eixugat. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
ESTESA DE GRAVES PER DRENATGES: 
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials estranys. 
No s'han de barrejar diferents tipus de materials. 
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie. 
REPÀS I PICONATGE: 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 
Els llocs que, per alguna raó (pendents, obres de fàbrica properes, etc.), no es puguin compactar amb l'equip habitual, 
s'han d'acabar amb els mitjans adequats per a aconseguir la densitat de compactació especificada. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
La partida d’obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del 
reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres. 
REPÀS: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento 
Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C. 

 
____________________________________________________________________________ 

 
  

E8 - REVESTIMENTS 
 
E89 - PINTATS 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos mitjançant diferents capes 
aplicades en obra. 
S’han considerat els tipus de superficies següents: 
- Superfícies de fusta 
- Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure) 
S'han considerat els elements següents: 
- Paraments 
- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres) 
- Elements de protecció (baranes o reixes) 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
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- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l’òxid i neteja prèvia si és el cas, amb aplicació de les capes 
d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la composició de la pintura d'acabat 
- Aplicació successiva, amb els intervals d’assecat, de les capes de pintura d'acabat 
CONDICIONS GENERALS: 
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes. 
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes. 
A les finestres, balconeres i portes, s'admet que s'hagin protegit totes les cares però que només s'hagin pintat les 
visibles. 
PINTAT A L'ESMALT: 
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:  >= 125 micres 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: 
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 
- Humitat relativa de l'aire > 60% 
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja 
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer 
les parts afectades. 
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos. 
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions del fabricant. 
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats. 
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la DF. 
Quan el revestiment estigui format per mes d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament diluïda, segons les 
instruccions del fabricant. 
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i després de 
l'aplicació. 
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge. 
SUPERFÍCIES DE FUSTA: 
La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres defectes. 
El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondària mínima de 5 mm, ha de ser inferior a un 
15% per a coníferes o fustes toves i a un 12% per a frondoses o fustes dures. 
S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta de les mateixes característiques. Els nusos 
sans que tenen exsudació de resina s'han de tapar amb goma laca. 
Abans de l'aplicació de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els possibles defectes amb massilla, segons les 
instruccions del fabricant; passar paper de vidre en la direcció de les vetes i eliminar la pols. 
SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE): 
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni òxid. 
En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha de desgreixar la superfície. 
Tot seguit s'han d'aplicar les dues capes d'emprimació antioxidant. La segona s'ha de tenyir lleugerament amb pintura. 
En el cas d’estructures d’acer s’han de tenir en compte les següents consideracions: 
- Abans d’aplicar la capa d’emprimació les superfícies a pintar han d’estar preparades adequadament d’acord amb les 
normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3. 
- Si s’aplica més d’una capa s’ha d’utilitzar per a cadascuna un color diferent. 
- Després de l’aplicació de la pintura les superfícies s’han de protegir de l’acumulació d’aigua durant un cert temps. 
S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals. 
Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'aplicar la pintura: 
- Guix:  3 mesos (hivern); 1 mes (estiu) 
- Ciment:  1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu) 
En superfícies de guix, s'ha de verificar l'adherència del lliscat de guix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS DE FUSTA O D’ACER O PORTES ENROTLLABLES: 
m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT. 
Cal considerar el desenvolupament del perímetre. 
Deducció de la superfície corresponent a obertures: 
- Obertures <= 1 m2: No es dedueix 
- Obertures entre 1 i 2 m2: Es dedueix el 50% 
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- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100% 
Aquest criteris inclouen la neteja dels elements que configuren l'obertura com és ara, bastiments que s'hagin embrutat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PINTAT D’ESTRUCTURES D’ACER: 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento 
Básico de Acero DB-SE-A 
PER A LA RESTA D'ELEMENTS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
____________________________________________________________________________ 

 
E9 - PAVIMENTS 
 
E92 - SUBBASES 
 
E923 - SUBBASES DE GRANULAT 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de subbase o base per a paviment, amb tongades compactades de material granular. 
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: 
Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, provenint d’una planta legalment 
autoritzada per el tractament d’aquests residus. 
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). 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric 
- Nivell de la superfície:  ± 20 mm 
- Planor:  ± 10 mm/3 m 
 
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. 
No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la precedent. 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 
El contingut òptim d'humitat s'ha de determinar a l'obra, en funció de la maquinària disponible i dels resultats dels 
assaigs realitzats. 
Abans d'estendre una tongada es pot homogeneïtzar i humidificar, si es considera necessari. 
L'estesa s'ha de fer per capes de gruix uniforme, cal evitar la segregació o la contaminació. 
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació admissible és la de 
la preparació per a col·locar la capa següent. 
La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i progressant cap al centre per a 
cavalcar-se en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3 del de l'element compactador. 
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. 
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Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades a l'apartat anterior han de ser corregides pel constructor. 
Caldrà escarificar en una profunditat mínima de 15 cm, afegint o retirant el material necessari tornant a compactar i 
allisar. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
GRUIX SENSE ESPECIFICAR: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
CAPES DE GRUIX DEFINIT: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
CONDICIONS GENERALS: 
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa 
subjacent. 
No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes subjacents. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

  
E9 - PAVIMENTS 
 
E93 - SOLERES I RECRESCUDES 
 
E936 - SOLERES DE FORMIGÓ 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de solera amb formigó vibrat. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó 
- Execució de junts de formigonat 
- Protecció i cura del formigó fresc 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats. 
La superfície acabada ha d'estar reglejada. 
Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos. 
Ha de tenir junts transversals de retracció cada 25 m2 i la distància entre ells no ha de ser de més de 5 m. El junts han 
de ser d'una fondària >= 1/3 del gruix i d'una amplària de 3 mm. 
Ha de tenir junts de dilatació, a distàncies no superiors als 30 m, de tot el gruix del paviment. També s'han de deixar 
junts en els acords amb d'altres elements constructius. Aquests junts han de ser d'1 cm d'amplària i han d'estar reblerts 
amb poliestirè expandit. 
Els junts de formigonament han de ser de tot el gruix del paviment i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb els junts 
de retracció. 
Resistència característica estimada del formigó de la llosa (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x Fck 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix: - 10 mm, + 15 mm 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 5 mm/3 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 
S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions. 
Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir la superfície del formigó 
humida. Aquest procés ha de durar com a mínim: 
- 15 dies en temps calorós i sec 
- 7 dies en temps humit 
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a 
obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  
  

EP - INSTAL.LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ 
 
EP3 - INSTAL.LACIONS DE MEGAFONIA 
 
EP32 - CENTRALETES DE MEGAFONIA 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Central de megafonia muntada sobre taula i connectada. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Connexió a la xarxa del circuit de comunicació 
- Connexió a la xarxa elèctrica 
- Prova de servei 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de quedar connectada correctament a cadascun dels accessoris. 
Ha de quedar fixada sòlidament a la taula per un mínim de tres punts. 
No ha d'estar connectada a una tensió més gran de la indicada pel fabricant. 
Ha de quedar instal·lada en posició de sobretaula, en la situació fixada al projecte. 
La potència i la tensió nominal han de ser les especificades en la DT. 
La zona on l'aparell necessita ventilació ha d'estar lliure. 
Ha de quedar instal·lada en lloc ventilat, exempt d'humitat i pols i amb una temperatura ambient entre 5 i 30º C. 
Ha d'estar allunyada d'elements que de forma permanent o transitòria originin alts nivells de vibració o soroll. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de comprovar si la tensió de la central de megafonia correspon a la disponible. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ. TREBALLS PREVIS 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments. 
S'han considerat els elements següents: 
- Vorada col·locada sobre terra o formigó 
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó 
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Demolició de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de 
què es disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, 
reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha 
d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 
El paviment no ha de tenir conductes d’instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de desmuntar els aparells 
d’instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui destorbar la feina. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones de 
l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions 
veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de 
seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de 
productes de construcció. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA: 
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 
ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT: 
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT. 
TALL DE PAVIMENT: 
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada 
expressament per la DF. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 



 

 
 

 
 
Projecte de construcció del parc d’aprenetatge de can Terrers  Pàgina 223 

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

  
____________________________________________________________________________ 

  
 
  

DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
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 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
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. 
En els treballs amb risc d’amiant s’han de prendre les mesures de protecció individuals i col·lectives establertes a 
l’Ordre de 31 d’octubre de 1984. 
Per tal de garantir un nivell baix d’emissions de fibres d’amiant respirables, s’han d’utilitzar eines de tall lent i eines amb 
aspiradors de pols d’acord amb l’establert a la UNE 88411. 
Les zones de treball on existeixi risc d’exposició a l’amiant han d’estar clarament delimitades i senyalitzades. 
Els residus que continguin amiant s’han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més aviat possible, en recipients 
tancats que imipideixin l’emissió de fibres d’amiant a l’ambient. 
Aquests recipients han d’anar senyalitzats amb etiquetes d’advertència de perill. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de 
productes de construcció. 
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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 
 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes (PG 3/75) 
*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y 
cimentaciones. 
Orden de 31 de octubre de 1984 por la que se aprueba el Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. 
Orden de 7 de enero de 1987 por la que se establecen normas complementarias del Reglamento sobre trabajos con 
riesgo de amianto. 
Orden de 26 de julio de 1993 por la que se modifican los artículos 2, 3 y 13 de la orden de 31 de octubre de 1984 por la 
que se aprueba el reglamento sobre trabajos con amianto y el artículo 2 de la Orden de 7 de enero de 1987 por la que 
se establecen normas complementarias al citado Reglamento 
*Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-ADD/1975 
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones 
*UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra. 

 
____________________________________________________________________________ 

 
  

DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments. 
S'han considerat els elements següents: 
- Vorada col·locada sobre terra o formigó 
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó 
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Demolició de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de 
què es disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, 
reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
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El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha 
d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 
El paviment no ha de tenir conductes d’instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de desmuntar els aparells 
d’instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui destorbar la feina. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones de 
l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions 
veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de 
seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de 
productes de construcció. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA: 
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 
ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT: 
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT. 
TALL DE PAVIMENT: 
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada 
expressament per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes (PG 3/75) 
*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y 
cimentaciones. 
*Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-ADD/1975 
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones 

 
____________________________________________________________________________ 

 
  

 
ARRENCADA O DEMOLICIÓ D'ELEMENTS DE SEGURETAT, PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ 

 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Demolició o desmuntatge d'elements de seguretat, protecció i senyalització, amb mitjans mecànics i càrrega sobre 
camió.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges clavats a terra  
- Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges amb base de formigó  
- Demolició de barrera de seguretat rígida de formigó  
- Desmuntatge de barana metàl·lica  
- Desmuntatge de reixa i ancoratges  
- Desmuntatge de senyal de trànsit  
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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:  
Les restes de la demolició han de quedar suficientment trossejades i apilades per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció 
dels mitjans de què es disposi i de les condicions de transport.  
Els elements desmuntats han de quedar apilats per tal de facilitar-ne la càrrega.  
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, 
reutilització, eliminació en obra, etc.).  
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material i en condicions d'ús.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
S'han de separar les bandes i els terminals, treient primer els elements d'unió, perns i femelles, i després les peces 
separadores.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
La zona afectada per les obres ha de quedar 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 
 
DESMUNTATGE O DEMOLICIÓ DE BARRERA DE SEGURETAT, BARANA O BALAUSTRADA:  
m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT.  
DESMUNTATGE DE REIXA:  
m2 realment executat, amidat segons les especificacions de la DT.  
DESMUNTATGE DE SENYAL DE TRÀNSIT O ARRENCADA D'ESCALA DE GAT:  
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y 
cimentaciones.  

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE SANEJAMENT I DRENATGE 
 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
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 
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- 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 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
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 
 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes (PG 3/75) 
*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y 
cimentaciones. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
 

EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY 
 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Excavació per a caixa de paviment 
- Excavació de roca a cel obert amb morter expansiu 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Excavació per esplanació, buidat de soterrani o caixa de paviment: 
- Preparació de la zona de treball 
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- 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 
- Retirada de la capa superficial del terreny (10-15 cm) amb la vegetació i la brossa 
- Càrrega dels materials sobre camió 
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: 
S’ha de retirar la capa superficial del terreny i 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. 
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI: 
L'excavació per a esplanacions s'aplica en grans superfícies, sense que hi hagi cap tipus de problema de maniobra de 
màquines o camions. 
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. 
S'entén que el rebaix es fa en superfícies mitjanes o grans, sense problemes de maniobrabilitat de màquines o de 
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. 
L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra existent i amb la mateixa 
compacitat. 
La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF. 
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. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 100 mm 
- Nivells: + 10 mm, - 50 mm 
- Planor:  ± 40 mm/m 
- Angle del talús:  ± 2° 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h. 
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En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i 
avisar la DF. 
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents: 
- Amplària:  >= 4,5 m 
- Pendent: 
     - Trams rectes:  <= 12% 
     - Corbes:  <= 8% 
     - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6% 
- El talús ha de ser fixat per la DF. 
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI: 
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. 
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: 
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 faci falta per a una 
correcta execució de les obres. 
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han 
d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives 
a excavacions, entibacions i voladures. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento 
Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C. 

  
___________________________________________________________________________ 

  
 

EXCAVACIONS DE RASES I POUS 
 

 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans mecànics o amb 
utilització d'explosius. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l’excavació 
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l’ordre d’execució de les dames si és el cas 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, segons indiqui la partida 
d’obra 
 
CONDICIONS GENERALS: 
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Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 20 i 50. 
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig 
SPT > 50 sense rebot. 
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al capaç de 
ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig SPT. 
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, les que determini la 
DF. 
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat. 
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de quedar reblerts. 
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. 
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT. 
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF. 
Toleràncies d'execució: 
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm 
- Planor:  ± 40 mm/m 
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm 
- Nivells:  ± 50 mm 
- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2° 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF. 
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures 
topogràfiques. 
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents: 
- Amplària:  >= 4,5 m 
- Pendent: 
     - Trams rectes:  <= 12% 
     - Corbes:  <= 8% 
     - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6% 
- El talús ha de ser fixat per la DF. 
La finalització de l’excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació, s’ha de fer just abans de la 
col·locació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del sol. 
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment en que es pugui formigonar la 
capa de neteja. 
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment. 
Cal extreure del fons de l’excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de resistència local diferent de la 
resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de material tou, etc, i rebaixar el fons de l’excavació per tal que la 
sabata tingui un recolzament homogeni. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir les especificacions 
fixades al seu plec de condicions. 
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun dels casos següents: 
- S'hagi de treballar a dins 
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada 
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball 
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF. 
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. 
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la. 
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Els esgotaments s’han de fer sense comprometre l’estabilitat dels talussos i les obres veïnes, i s’han de mantenir 
mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys argilosos, si cal fer un sanejament del fons de 
l’excavació. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i 
avisar la DF. 
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar. 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat 
suficients. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de 
productes de construcció. 
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les. 
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes existents i de compacitat 
igual. 
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques. 
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents d'aigua interns, en 
els talussos. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del 
terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions 
aprovades per la DF. 
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del 
material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una 
correcta execució de les obres. 
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han 
d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives 
a excavacions, entibacions i voladures. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
OBRES D’EDIFICACIÓ: 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento 
Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C. 
OBRES D’ENGINYERIA CIVIL: 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes (PG 3/75) 
*Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). 
*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y 
cimentaciones. 
Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad 
Minera. 
Orden de 20 de marzo de 1986 por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria del capítulo X del 
Reglamento de Normas Básicas de Seguridad Minera aprobada por Real Decreto 863/1985 de 2 de abril 

 
____________________________________________________________________________ 

 
 

TERRAPLENADA I PICONATGE DE TERRES 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Estesa i compactació de terres per tongades de diferents materials, en zones de dimensions que permeten la utilització 
de maquinària, amb la finalitat d'aconseguir una plataforma de terres superposades. 
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S'han considerat els tipus següents: 
- Caixa de paviment amb una compactació del 90% al 95% PM 
- Fonament de terraplé amb una compactació del 95% al 100% PN 
- Nucli de terraplé amb una compactació del 95% al 100% PN 
- Coronació de terraplé amb una compactació del 95% al 100% PN o del 90% al 95% PM 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Execució de l'estesa 
- Humectació o dessecació de les terres, en cas necessari 
- Compactació de les terres 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
Els materials han de complir les condicions bàsiques següents: 
- Posada en obra en condicions acceptables 
- Estabilitat satisfactòria 
- Deformacions tolerables a curt i llarg termini, per les condicions de servei previstes 
El tipus de sòl utilitzat en la zona de coronament del terraplè ha de ser adequat o seleccionat, en el fonament i nucli es 
pot utilitzar a més el tolerable. 
No es poden utilitzar sòls expansius o colapsables tal i com es defineixen en l'article 330.4.4 del PG 3/75 Modificat per 
ORDEN FOM 1382/2002, en la zona exterior del terraplè (coronament i zones laterals). 
En la zona del nucli, l'ús de sòls expansius, colapsables, amb guix, amb sals solubles, amb matèria orgànica o amb 
qualsevol altre tipus de material marginal, han de complir l'especificat en l'article 330.4.4. del PG 3/75 modificat per 
ORDEN FOM 1382/2002. 
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. 
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. 
El gruix de cada tongada ha de ser uniforme. 
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit amb els mitjans que es 
disposen. 
L'acord amb zones de desmunt en sentit longitudinal i transversal, ha de ser suau, amb pendents inferiors a 1:2. 
Gruix de cada tongada :  >= 3/2 mida màxima material 
TERRAPLÈ: 
Mòdul de deformació vertical (assaig de càrrega sobre placa NLT 357): 
- Fonament, nucli i zones exteriors: 
     - Sòls seleccionats :  >= 50 MPa 
     - Resta de sòls :  >= 30 MPa 
- Coronament: 
     - Sòls seleccionats :  >= 100 MPa 
     - Resta de sòls :  >= 60 MPa 
Toleràncies d'execució: 
- Variació en l'angle del talús:  ± 2° 
- Espessor de cada tongada:  ± 50 mm 
- Nivells: 
     - Zones de vials:  ± 30 mm 
     - Resta de zones:  ± 50 mm 
- Grau d'humitat desprès de la compactació (desviació respecte al nivell òptim de l'assaig Pròctor): 
     - Sòls seleccionats, adequats o tolerables:  - 2%,  + 1% 
     - Sòls expansius o colapsables:  - 1%,   + 3% 
CAIXA DE PAVIMENT: 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 100 mm 
- Planor:  ± 20 mm/m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha 
d'especificar, com a mínim: 
- Maquinària prevista 
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- Sistemes de transport 
- Equip d'estesa i compactació 
- Procediment de compactació 
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. 
En reblerts que s'executen en zones poc resistents, cal col·locar les capes inicials amb el gruix mínim necessari per tal 
de suportar les càrregues degudes a l'acció dels equips de moviment i compactació de terres. 
El material s'ha d'estendre per tongades successives, sensiblement paral·leles a la rasant final. 
Els equips de transport i d'estesa han d'operar per capes horitzontals, en tot l'ample de l'esplanada. 
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides. 
L'aportació de terres per a correcció de nivells, s'ha de tractar com a coronació de terraplenat i la densitat a assolir no 
ha de ser inferior a la del terreny circumdant. 
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments, sense perill d'erosió. 
L'ampliació o recrescuda de terraplens existents s'ha de fer de forma escalonada o amb d'altres sistemes que 
garanteixin la unió amb el nou terraplé. 
En reblerts situats a mitja vessant, el pendent s'ha d'esglaonar per tal de garantir l'estabilitat. 
Els esglaons han de tenir les dimensions i el pendent adequats per tal de permetre el treball de la maquinària. 
El grau d'humitat ha de ser l'adequat per tal d'obtenir la densitat i el grau de saturació exigits en la DT, considerant el 
tipus de material, el seu grau d'humitat inicial i les condicions ambientals de l'obra. 
Si es necessària la humectació, un cop estesa la tongada, 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. 
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada, fins que l'última estigui seca, o s'ha d'escarificar afegint la 
tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui l'adient. 
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi vibració. 
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi completat. 
Cal adoptar mesures de protecció de l'entorn davant la possible acció erosiva o sedimentaria de l'aigua reconduïda fora 
del terraplè. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria 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. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes (PG 3/75) 
*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y 
cimentaciones. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
 

REPÀS I PICONATGE DE TERRES 
 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conjunt d'operacions necessàries per a conseguir l'acabat geomètric de l'element. 
S'han considerat els elements següents: 
- Sòl de rasa 
- Esplanada 
- Caixa de paviment 
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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. 

 
____________________________________________________________________________ 

 
  

REBLIMENT I PICONATGE DE RASES 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva extensió reduïda, per precaucions especials 
o per altra motiu no permeti l'ús de la maquinària amb els que normalment s'executa el terraplè. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Rebliment i piconatge de rasa amb terres 
- Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de residus de la construcció 
o demolicions, provenint d’una planta legalment autoritzada per al tractament d’aquests residus 
- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de residus de la construcció o 
demolicions, provenint d’una planta legalment autoritzada per al tractament d’aquests residus 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Aportació del material en cas de graves, tot-u, o granulats reciclats 
- Execució del rebliment 
- Humectació o dessecació, en cas necessari 
- Compactació de les terres 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Les zones del reblert son les mateixes que les definides per els terraplens: Coronament, nucli, zona exterior i fonament. 
Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral·leles a la rasant. 
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. 
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit amb els mitjans que es 
disposen. 
En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin els sòls adjacents, en el 
mateix nivell. 
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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. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de 
productes de construcció. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES: 
El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprobada la instal·lació per la DF. 
La s'ha de compactar amb les precaucions necessàries per a no produïr moviments ni danys a la tuberia instal·lada. 
GRAVES PER A DRENATGES: 
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie. 
El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i contaminació. En cas de trobar 
zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la superfície de base o per inclusió de materials 
estranys, cal procedir a la seva eliminació. 
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials estranys. 
Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha de crear entre ells una superfície 
contínua de separació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
La partida d’obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del 
reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes (PG 3/75) 
*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y 
cimentaciones. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 

GESTIÓ DE RESIDUS 
 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o demolició o material 
d’excavació. 
S’han considerat les operacions següents: 
- Classificació dels residus en obra 
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d’excavació o residu de construcció o demolició 
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus 
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal.lació autoritzada de gestió on se li aplicarà el tractament de valorització, 
selecció i emmagatzematge o eliminació 
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 
S’han de separar els residus en les fraccions mínimes següents si es supera el límit especificat: 
- Formigó CER 170101 (formigó):  >= 160 t 
- Maons, teules, ceràmics CER 170103 (teules i materials ceràmics):  >= 80 t 
- Metall CER 170407 (metalls barrejats)  >= 4 t 
- Fusta CER 170201 (fusta):  <= 2 t 
- Vidre CER 170202 (vidre):  >= 2 t 
- Plàstic CER 170203 (plàstic) >= 1 t 
- Paper i cartró CER 150101 (envasos de paper i cartró):  >= 1 t 
Els materials que no superin aquest límits o que no es corresponguin amb cap de les fraccions anteriors, han de 
quedar separats com a mínim en les fraccions següents: 
- Si es fa la separació selectiva en obra: 
     - Inerts CER 170107 (mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics que no contenen substàncies 
perilloses) 
     - No especials CER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen, mercuri, PCB ni 
substàncies perilloses) 
     - Especials CER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus barrejats, que contenen 
substàncies perilloses) 
- Si es fa la separació selectiva en un centre de transferència (extern): 
     - Inerts i No especials CER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen, mercuri, PCB ni 
substàncies perilloses) 
     - Especials CER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus barrejats, que contenen 
substàncies perilloses) 
Els residus separats en les fraccions establertes en la DT, s’emmagatzemaran en els espais previstos a l’obra per a 
aquesta finalitat. 
Els contenidors han d’estar senyalitzats clarament, en funció del tipus de residu que continguin, d’acord amb la 
separació selectiva prevista. 
Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funció del seu destí final. 
RESIDUS ESPECIALS: 
Els residus especials sempre s’han de separar. 
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Els residus especials s’han de dipositar en una zona d’emmagatzematge separada de la resta. 
Temps màxim d’emmagatzematge: 6 mesos. 
Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en bidons o 
contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la maquinària d’obra, per tal 
d’evitar vessaments accidentals 
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les incompatibilitats 
segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes. 
Els contenidors de residus especials han d’estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar excessiva. 
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s’han d’emmagatzemar en posició vertical i sobre 
cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites. 
Els contenidors de residus especials s’han de col.locar sobre un terra impermeabilitzat. 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat 
suficients. 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material. 
El contenidor ha d’estar adaptat al material que ha de transportar. 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària 
que s'utilitzi. 
TRANSPORT A OBRA: 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la mateixa obra o 
entre dues obres. 
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF. 
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les especificacions del seu plec de 
condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 
El material de rebuig que la DF no accepti per a reutilitzar en obra s’ha de transportar a una instal.lació externa 
autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu. 
El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui, com a mínim: 
- Identificació del productor i posseïdor dels residus 
- Identificació de l’obra de la qual prové el residu i el número de llicència 
- Identificació del gestor autoritzat que ha gestionat el residu  
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi CER 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
Cada fracció s’ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de tractament 
especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements que 
calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats. 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ O RESIDUS: 
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient 
d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la 
DF. 
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
TERRES: 
Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: 
- Excavacions en terreny fluix: 15% 
- Excavacions en terreny compacte: 20% 
- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 
- Excavacions en roca: 25% 
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RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 
m3 de volum realment classificat d’acord amb les especificacions de la DT. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL 
D’EXCAVACIÓ: 
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: 
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre 
corresponent. 
No inclou l’emissió del certificat per part de l’entitat receptora. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de 
residuos y la lista europea de residuos. 
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente 
producida por el amianto. 
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres 
residus de la construcció. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material 
d'excavació.  
S'han considerat les operacions següents:  
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció o demolició  
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus  
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat 
suficients.  
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material.  
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.  
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària 
que s'utilitzi.  
TRANSPORT A OBRA:  
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la mateixa obra o 
entre dues obres.  
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i Enderrocs" de l'obra.  
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els 
Enderrocs" de l'obra.  
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal que tinguin 
l'aprovació de la DF.  
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:  
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el que la DF no accepti per a 
reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.  
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim: 
- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra 
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de valorització o eliminació final del 
residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió 
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER  
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements que 
calen per al seu desplaçament correcte.  
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats.  
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:  
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient 
d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la 
DF.  
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.  
TERRES:  
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents: 
- Excavacions en terreny fluix: 15% 
- Excavacions en terreny compacte: 20% 
- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 
- Excavacions en roca: 25%  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición  
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de 
residuos y la lista europea de residuos.  
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.  
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente 
producida por el amianto.  
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya 
(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició 
controlada dels residus de la construcció.  
____________________________________________________________________________ 

 
 

PAVIMENTS. VORADES 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
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 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Col·locació sobre base de formigó: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la base 
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 
Col·locació sobre esplanada compactada: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 
Vorada de planxa d’acer: 
- Replanteig 
- Col·locació prèvia, aplomat i anivellat 
- Fixació definitiva i neteja 
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. 
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Pendent transversal:  >= 2% 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius) 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m (no acumulatius) 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges. 
COL·LOCACIÓ SOBRE ESPLANADA COMPACTADA: 
El suport ha de tenir una compactació >= 90% de l'assaig PM i la rasant prevista. 
COL·LOCACIÓ SOBRE BASE DE FORMIGÓ: 
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins aconseguir una massa 
compacta. 
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les indicacions explícites de la DF. 
Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment. 
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir humida la superfície del 
formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
VORADA RECTA: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
____________________________________________________________________________ 

 
 
PAVIMENTS. GUALS DE PECES ESPECIALS 

 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de guals per a vianants o per a vehícles en les voreres. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Vorada o gual de pedra o formigó col·locat sobre base de formigó 
- Vorada o gual de pedra o formigó col·locada sobre esplanada compactada 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Col·locació sobre base de formigó: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la base 
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 
Col·locació sobre esplanada compactada: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L’element col.locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres defectes. 
El gual ha de tenir la llargària, l’amplària i la forma indicada a la DT. 
Ha d'estar situat al lloc indicat a la DT, amb les correccions acceptades expressament per la DF. 
S’ha d’ajustar a les alineacions previstes i ha d’estar enrasat amb la rigola per la part baixa i amb el paviment de la 
vorera per la part alta. 
Els extrems del gual han d’estar fets amb les peces especials, corresponents al dissseny del conjunt. 
En el cas de la col.locació sobre base de formigó, ha de quedar assentat 10 cm sobre el llit de formigó, a tota l’amplària 
de les peces. 
Pendent transversal:  >= 2% 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius) 
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- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m (no acumulatius) 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges. 
COL·LOCACIÓ SOBRE ESPLANADA COMPACTADA: 
El suport ha de tenir una compactació >= 90% de l'assaig PM i la rasant prevista. 
COL·LOCACIÓ SOBRE BASE DE FORMIGÓ: 
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins aconseguir una massa 
compacta. 
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les indicacions explícites de la DF. 
Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment. 
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir humida la superfície del 
formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
____________________________________________________________________________ 

 
  

PAVIMENTS. PAVIMENTS DE PEDRA NATURAL (LLAMBORDINS) 
 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de paviment amb llambordins o peces de pedra natural.  
S'han considerat els materials i les formes de col·locació següents:  
- Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra 
- Paviment de llambordins o lloses sobre llit de sorra i junts reblerts amb morter  
- Paviment de llambordins o lloses col·locats amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
En paviments col·locats sobre llit de sorra i rejuntats amb morter:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del llit de sorra 
- Compactació i col·locació de les peces 
- Rejuntat de les peces amb morter 
- Neteja, protecció del morter i cura  
En paviments de lloses col·locats amb morter:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la base de morter 
- Humectació i col·locació de les peces 
- Humectació de la superfície 
- Rebliment dels junts amb beurada de ciment 
- Neteja de l'excés de beurada 
- Protecció del morter de la base i cura  
En la col·locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del llit de sorra 
- Col·locació i compactació dels llambordins 
- Rebliment dels junts amb sorra 
- Compactació final dels llambordins 
- Escombrat de l'excés de sorra  
En la col·locació de llambordins amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la base de morter sec 
- Humectació i col·locació dels llambordins 
- Compactació de la superfície 
- Humectació de la superfície 
- Rebliment dels junts amb beurada de ciment  
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CONDICIONS GENERALS:  
El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a 
les rasants previstes.  
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt.  
Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament definit en la DT.  
Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les discontinuïtats següents en el propi 
paviment ni en els encontres d'aquest amb altres elements: 
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm 
- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del 25% 
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que es pugui introduir una 
esfera de 15 mm de diàmetre  
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA  
Les peces han de quedar ben adherides al suport.  
Els junts han de quedar plens de material de reblert.  
Pendent transversal (paviments exteriors): >= 2%, <= 8%  
Quan el paviment es col·loqui amb morter s'hauràn de respectar els junts pròpis del suport.  
En el paviment de lloses no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, tacades ni amb d'altres defectes superficials.  
En els paviments formats per lloses els junts entre les peces han de complir: 
- Peces rejuntades amb morter:  >= 5 mm 
- Peces rejuntades amb beurada:  <= 1,5 mm  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell:  ± 10 mm  
- Planor:  ± 4 mm/2 m  
- Celles: 
     - Paviments interiors: <= 1 mm 
     - Paviments exteriors: <= 2 mm  
- Rectitud dels junts:  ± 3 mm/2 m  
PAVIMENT DE LLAMBORDINS:  
Han de quedar col·locats a trencajunt, seguint les especificacions de la DT.  
Junts entre peces:  <= 8 mm  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell:  ± 12 mm  
- Replanteig:  ± 10 mm  
- Planor:  ± 5 mm/3 m  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA  
La superfície del suport ha de ser neta i humida.  
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació o el que indiqui la DT.  
COL·LOCACIÓ SOBRE LLIT DE SORRA:  
No s'ha de treballar en condicions metereològiques que puguin produir alteracions a la subbase o al llit de sorra.  
El llit de sorra anivellada s'ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell definitiu.  
Col·locades les peces s'han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst.  
PAVIMENTS REJUNTATS AMB SORRA:  
Els junts s'han de reblir amb sorra fina.  
Un cop rejuntades s'ha de fer una segona compactació amb 2 o 3 passades de picó vibrant i un reblert final amb sorra 
per acabar d'omplir els junts.  
S'ha d'escombrar la sorra que ha sobrat abans d'obrir-lo al trànsit.  
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA:  
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.  
Els llambordins s'han de col·locar sobre una base de morter sec.  
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.  
Les lloses s'han de col·locar sobre una base de morter de ciment >= 2,5 cm de gruix.  
Un cop col·locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter de base.  
Després s'han de reblir els junts amb la beurada.  
JUNTS REBLERTS AMB MORTER O BEURADA:  
En exteriors, la superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents.  
 
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 
obertures interiors, d'acord amb els criteris següents: 
Paviments exteriors: 
- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100% 
Paviments interiors: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
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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 
 
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
PAVIMENT DE PECES DE PEDRA COL·LOCADA AMB MORTER O SOBRE LLIT DE SORRA  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. 
- Replanteig inicial. 
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas. 
- Humectació de la solera. 
- Col·locació de les peces amb morter, segons el procediment escollit. Atenció especial als junts. 
- Control del temps d'adormiment. 
- Col·locació de la beurada, per al reblert dels junts. 
- Neteja de l'excés de beurada. 
- Rebaixat, polit i abrillantat del paviment (si és el cas). 
- Neteja del paviment amb serradures.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
- Inspecció visual del paviment acabat: junts, encontres amb altres paviments, etc. 
- Control de planor.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el paviment. 
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució. 
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del Contractista.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
____________________________________________________________________________ 

 
  

PAVIMENTS DE TERRATZO O PEDRA ARTIFICIAL 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de paviment amb peces de terratzo col·locades a truc de maceta amb morter.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas 
- Humectació 
- Col·locació de la capa de morter 
- Humectació i col·locació de les peces 
- Col·locació de la beurada 
- Neteja de l'excés de beurada, protecció del morter fresc i cura  
 
 
CONDICIONS GENERALS:  
En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, amb taques ni amb d'altres defectes superficials.  
No hi ha d'haver ressalts entre les peces.  
La superfície acabada ha de tenir la textura i el color uniformes.  
Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana.  
Han d'estar col·locades a tocar i en alineacions rectes.  
S'han de respectar els junts propis del suport.  
Els junts s'han de reblir de beurada de ciment pòrtland i colorants en el seu cas.  
En els paviments col·locats sobre capa de sorra, aquesta ha de tenir un gruix de 2 cm.  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell:  ± 10 mm  
- Planor:  ± 4 mm/2 m 
- Celles:  <= 1 mm  
- Rectitud dels junts:  <= 3 mm/2 m  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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La col·locació s'ha de fer a temperatura ambient >= 5°C.  
La superfície del suport ha de ser neta i humida.  
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per no absorbir l'aigua del morter.  
S'han de col·locar a truc de maceta sobre una capa contínua de morter de ciment de 2,5 cm de gruix.  
S'ha d'esperar 24 h des de la col·locació de les peces i després s'ha d'estendre la beurada.  
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació o el que indiqui la DT.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a 
obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. 
- Replanteig inicial. 
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas. 
- Humectació de la solera. 
- Col·locació de les peces amb morter, segons el procediment escollit. Atenció especial als junts. 
- Control del temps d'adormiment. 
- Col·locació de la beurada, per al reblert dels junts. 
- Neteja de l'excés de beurada. 
- Rebaixat, polit i abrillantat del paviment (si és el cas). 
- Neteja del paviment amb serradures.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
- Inspecció visual del paviment acabat: junts, encontres amb altres paviments, etc. 
- Control de planor.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el paviment. 
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució. 
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del Contractista.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
____________________________________________________________________________ 

  
 
PAVIMENTS DE PECES DE FORMIGÓ 

 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de paviment de llambordins. 
S'han considerat els materials i les formes de col·locació següents: 
- Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra 
- Paviment de llambordins o lloses sobre llit de sorra i junts reblerts amb morter 
- Paviment de llambordins o lloses col·locats amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En paviments col·locats sobre llit de sorra i rejuntats amb morter: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del llit de sorra 
- Compactació i col·locació de les peces 
- Rejuntat de les peces amb morter 
- Neteja, protecció del morter i cura 
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En la col·locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del llit de sorra 
- Col·locació i compactació dels llambordins 
- Rebliment dels junts amb sorra 
- Compactació final dels llambordins 
- Escombrat de l'excés de sorra 
En la col·locació de llambordins amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la base de morter sec 
- Humectació i col·locació dels llambordins 
- Compactació de la superfície 
- Humectació de la superfície 
- Rebliment dels junts amb beurada de ciment 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El paviment ha de formar una superfície plana, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes. 
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt. 
Les peces han d’estar disposades formant alineacions rectes, segons l’especejament definit en la DT. 
Les peces han de quedar ben adherides al suport. 
Els junts han de quedar plens de material de reblert. 
Excepte en les zones classificades com d’ús restringit pel CTE no s’admetran les discontinuïtats següents en el propi 
paviment ni en els encontres d’aquest amb altres elements: 
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm 
- Els desnivells que no superin els 50 mm s’han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del 25% 
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que es pugui introduir una 
esfera de 15 mm de diàmetre 
Pendent transversal (paviments exteriors): >= 2%, <= 8% 
PAVIMENT DE LLAMBORDINS: 
Han de quedar col·locats a trencajunt, seguint les especificacions de la DT. 
Junts entre peces:  <= 8 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 12 mm 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 5 mm/3 m 
PAVIMENTS COL·LOCATS AMB MORTER: 
S'han de respectar els junts propis del suport. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície del suport ha de ser neta i humida. 
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació. 
COL·LOCACIÓ SOBRE LLIT DE SORRA: 
No s'ha de treballar en condicions metereològiques que puguin produir alteracions a la subbase o al llit de sorra. 
El llit de sorra anivellada s'ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell definitiu. 
Col·locades les peces s'han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst. 
PAVIMENTS REJUNTATS AMB SORRA: 
Els junts s'han de reblir amb sorra fina. 
Un cop rejuntades s'ha de fer una segona compactació amb 2 o 3 passades de picó vibrant i un reblert final amb sorra 
per acabar d'omplir els junts. 
S'ha d'escombrar la sorra que ha sobrat abans d'obrir-lo al trànsit. 
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA: 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 
Els llambordins s'han de col·locar sobre una base de morter sec. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 
Un cop col·locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter de base. 
Després s'han de reblir els junts amb la beurada. 
JUNTS REBLERTS AMB MORTER O BEURADA: 
En exteriors, la superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents. 
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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 
obertures interiors, d'acord amb els criteris següents: 
Paviments exteriors: 
- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100% 
Paviments interiors: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic 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. 
____________________________________________________________________________ 

 
 
PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA 

 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Reposició de paviment de mescla bituminosa col·locada a temperatura superior a la de l'ambient. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la superfície existent 
- Aplicació del reg d’adherència 
- Col·locació de la mescla bituminosa 
- Compactació de la mescla bituminosa 
- Execució de juntes de construcció 
- Protecció del paviment acabat 
 
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. 
La superfície reparada ha de quedar ben adherida al suport i ha de mantenir la planor i el pendent del paviment 
circundant. 
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). 
Un cop acabats els treballs, la superfície ha de quedar neta de restes de material. 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix de la capa base:  >= 80% del gruix teòric 
- 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 
- 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 
 
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. 
Els treballs s’han de realitzar amb les precaucions necessàries per tal de no malmetre les capes del paviment 
circundant. 
Abans d’estendre el reg, s'han d'eliminar els excessos de betum del paviment bituminós antic i s'han de reparar els 
desperfectes que puguin impedir una perfecta unió entre les capes bituminoses. 
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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). 
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. 
S'ha de prohibir el trànsit fins que hagi acabat el curat o la ruptura del lligant. 
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. 
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. 
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 temperatura de la mescla en el moment de la seva estesa no ha de ser 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. 
S'ha de cuidar que els elements de compactació estiguin nets i, si és precís, humits. 
Excepte a les mescles drenants, 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. 
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 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes (PG 3/75 
PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA. BASES DE FORMIGÓ 

 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de subbase o base de formigó per a suport de paviment.  
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:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Muntatge d'encofrats 
- Col·locació del formigó 
- Execució de junts de dilatació i formigonament 
- Protecció del formigó fresc i curat 
- Desmuntatge dels encofrats  
 
CONDICIONS GENERALS:  
La superfície acabada ha d'estar reglejada. 
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats. 
Ha de formar una superfície plana amb una textura uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes.  
Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m; han de ser de 2 cm d'amplària i han d'estar plens 
d'un material flexible. 
Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb els junts de retracció.  
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  
Toleràncies d'execució:  
- Gruix:  - 15 mm  
- Nivell:  ± 10 mm  
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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 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  

 
____________________________________________________________________________ 

 
  

 
PAVIMENTS. REGS SENSE GRANULATS. 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'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 
 
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. 
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: 
La superfície per regar ha de tenir la densitat i les rasants especificades a la D.T. Ha de complir les condicions 
especificades per la unitat d'obra corresponent i no ha d’estar estovada per un excés d'humitat. 
La superfície per regar ha de ser neta i sense material engrunat. 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o en cas de pluja. 
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 ha de ser capaç de distribuir la dotació de producte a la temperatura 
especificada. 
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El dispositiu regulador ha de proporcionar una uniformitat transversal suficient. 
En punts inaccessibles o on ho determini la D.F., 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 D.F. 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: 
Temperatura d’aplicació (viscositat NLT 138):  10-40 s Saybolt Furol 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
SENSE ESPECIFICAR DOTACIÓ: 
t de pes mesurades segons les especificacions de la D.T. 
No són d'abonament els excessos laterals. 
DOTACIÓ EN KG/M2: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 
No són d'abonament els excessos laterals. 
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. 
*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. 

 
____________________________________________________________________________ 

 
 
  

PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ. SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Pintat sobre paviment de marques de senyalització horitzontal.  
S'han considerat les marques següents:  
- Marques longitudinals  
- Marques transversals  
- Marques superficials  
- Pintat de banda contínua sonora  
S'han considerat els tipus de marques següents:  
- Reflectants  
- No reflectants  
S'han considerat els llocs d'aplicació següents:  
- Vials públics  
- Vials privats  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig 
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- 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 l'UNE 48-103.  
El color ha de complir les especificacions de l'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  
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.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C i amb vents inferiors a 25 km/h.  
Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del trànsit i les senyalitzacions 
auxiliars.  
La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no adherits i completament seca.  
Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no pot presentar eflorescències, ni reaccions alcalines.  
Si la superfície on s'ha d'aplicar la pintura és llisa i no té prou adherència amb la pintura, s'ha de fer un tractament per a 
donar-li el grau d'adherència suficient.  
En el cas de superfícies de formigó, no han de quedar restes de productes o materials utilitzats per al curat del formigó.  
Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la pintura, utilitzant material del mateix tipus 
que el paviment existent.  
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Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topogràfic, que serà aprovat.per la DF.  
S'han de protegir les marques del trànsit durant el procés inicial d'assecat.  
BANDA CONTÍNUA SONORA:  
La formació del mosaic pintat sobre el paviment de la banda sonora, s'ha de realitzar amb la maquinària i les eines 
adequades.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
MARQUES LONGITUDINALS O MARQUES TRANSVERSALS:  
m de llargària pintada, d'acord amb les especificacions de la DT i mesurat per l'eix de la faixa al terreny.  
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a pintar.  
MARQUES SUPERFICIALS:  
m2 de superfície pintada, d'acord amb les especificacions de la DT, mesurant la superfície circumscrita al conjunt de la 
marca pintada.  
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a pintar.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
VIALS PÚBLICS:  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras 
de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.  
Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la Norma 8.2-IC Marcas Viales, de la Instrucción de carreteras.  
* UNE-EN 1436:1998 Materiales para señalización horizontal. Comportamiento de las marcas viales aplicadas sobre la 
calzada.  
VIALS PRIVATS:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D'OBRES:  
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.  
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud 
en el trabajo.  
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías 
fuera de poblado.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual de la superfície sobre la que s'ha d'aplicar la pintura, condicions de neteja, compatibilitat de 

pintures en cas de repintat, etc...  
- Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del trànsit i les senyalitzacions 

auxiliars.   
- Replanteig dels punts on s'ha de pintar.  
- Control diari de la relació entre pintura consumida i superfície pintada.  
- Cada 1500 m de marques vials o al menys amb freqüència diària, comprovació de la dosificació de pintura i 
microesferes (UNE 135274), sobre, com a mínim: 
     - 2 mostres de 2 l de pintura obtinguda directament de la pistola. 
     - 3 xapes metàl·liques de 30x15x0,2 cm, que s'hauran de disposar transversalment a la línia on ha de passar la 
màquina espaiades 40 m com a mínim. S'hauran de deixar eixugar 30 min. abans de recollir-les.  
- Cada 1000 m de marques vials o al menys amb freqüència diària, comprovació de:  

- Dosificació de pintura i microesferes en xapes (UNE 135274)  
     - Retrorreflexió in-situ  (UNE-EN 1436)  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris indicats a la UNE-EN 1436 i en les respectives normes de 
procediment de cada assaig.  
Durant l'aplicació de la pintura s'obtindran mostres per a fer assaigs, davant de la DF. Aquestes mostres seran com a 
mínim: 
- 2 mostres de 2 l de pintura directament de la pistola per lot d'acceptació. 
- 10-12 xapes metàl·liques per lot d'acceptació. Aquestes xapes de 30x15x0,2 cm s'hauran de disposar a la línia on ha 
de passar la màquina espaiades 40 m, en sentit transversal. S'hauran de deixar eixugar 30 min. abans de recollir-les.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
La unitat d'obra s'ha d'executar d'acord a les condicions indicades al plec. El contractista haurà de corregir els defectes 
observats.  
Els assaigs d'identificació dels materials han de complir les indicacions del plec, amb les toleràncies indicades a la 
norma UNE 135200-2.  
Les dotacions d'aplicació mitjanes dels materials, obtingudes a partir de les làmines metàl·liques, han de complir les 
especificacions de projecte i/o del plec de condicions tècniques particulars. La dispersió dels valors obtinguts, 
expressada en funció del coeficient de variació, ha de ser inferior al 10 %.  
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Es rebutjaran, i per tant, hauran de ser reposades totes les marques vials avaluades que presentin, en qualsevol dels 
períodes de 30, 180 i 730 dies exigits com a garantia, valors inferiors als especificats.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
- Assaigs de la marca vial en servei. Es realitzaran les següents determinacions mitjançant un sistema d'avaluació 

dinàmic "in situ":  
- Obtenció del coeficient de retrorreflexió de la marca vial (UNE-EN 1436), als 30, 180 i 730 dies de la seva 

aplicació.  
- Es requereixen els següents assaigs:  

- Resistència al lliscament (UNE-EN 1436)  
- Grau deteriorament   

- Evolució del factor de luminància (UNE 48073-2)  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.  

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ. SENYALITZACIÓ VERTICAL. 
 

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

 
____________________________________________________________________________ 

 
  

PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ. SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 

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

 
____________________________________________________________________________ 

 
 

SENYALITZACIÓ VERTICAL. ELEMENTS AUXILIARS PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 

 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Suports per a senyalització vertical de tub d'acer galvanitzat col·locats en la seva posició definitiva. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Col·locat clavat a terra 
- Col·locat formigonat a terra 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Col·locat clavat: 
- Replanteig 
- Clavat del suport 
Col·locat formigonat: 
- Replanteig 
- Preparació del forat o encofrat del dau 
- Col·locació del suport i apuntalament 
- Formigonat del dau 
- Retirada de l'apuntalament provisional 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El suport ha de restar vertical, a la posició indicada a la DT, amb les correccions de replanteig aprovades per la DF. 
Ha de sobresortir del terreny una alçada suficient per tal que el senyal o rètol que li correspongui estigui a una alçada 
mínima d'un metre respecte a la rasant del paviment. 
En el cas de perfils buits, l’extrem del tub que quedi exposat a la intempèrie, un cop instal·lat, ha de quedar tancat de 
manera que s’impedeixi l’entrada d’agents agressius en el interior. La tapa ha de ser d’acer i ha de quedar soldada en 
tot el seu perímetre, abans del galvanitzat. 
La distància del suport a la part exterior de la calçada ha de ser tal que el senyal o rètol que li correspongui restin 
separats amb més de 50 cm de la part exterior de la calçada. 
L'ancoratge del suport ha de ser suficient per resistir una empenta de 1 kN aplicats al centre de gravetat de la senyal o 
rètol que li correspongui. 
Les perforacions del suport per l'ancoratge del senyal o rètol corresponent han de restar a la posició correcta. 
Tots els elements de fixació han de quedar protegits de la corrosió. 
Els suports amb corredera telescòpica, han de permetre substituir, afegir o treure els mòduls fàcilment, sense produir 
esforços al conjunt. 
En els suports d’alumini, l’ancoratge al fonament de formigó ha de ser amb quatre espàrrecs de diàmetre no inferior a 
20 mm. La fixació del suport al formigó ha de ser amb brides d’ancoratge galvanitzades i cargols d’alumini. 
El sistema de fixació ha de permetre una substitució ràpida i fàcil del suport. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 5 cm 
- Alçària: + 5 cm, - 0 cm 
- Verticalitat:  ± 1° 
COL·LOCAT FORMIGONAT: 
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Resistència a la compressió del formigó als 28 dies:  >= 0,9 x 12,5 N/mm2 
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 
 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes (PG 3/75) 
*Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras 
de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 
Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC, Señalización Vertical, de la Instrucción de 
Carreteras. 

 
____________________________________________________________________________ 

 
  
  

SANEJAMENT I CANALITZACIONS. DRENATGES. CAIXES PER A EMBORNALS 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Execució de caixa per a embornals o interceptors, sobre solera de formigó. 
S'han considerat els materials següents: 
- Caixa de 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. 
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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 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 MAÓ: 
Els maons que s'han de col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 
L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres. 
L'arrebossat s'ha d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superficies que l'han de rebre. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
EMBORNALS: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes (PG 3/75) 
*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y 
cimentaciones. 
*Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

SANEJAMENT I CANALITZACIONS. DRENATGES. CAIXES PER A INTERCEPTORS 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Execució de caixa per a embornals o interceptors, sobre solera de formigó. 
S'han considerat els materials següents: 
- Caixa de maó calat arrebossada i lliscada i eventualment esquerdejada per fora 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
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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 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 MAÓ: 
Els maons que s'han de col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 
L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres. 
L'arrebossat s'ha d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superficies que l'han de rebre. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
INTERCEPTORS: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes (PG 3/75) 
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*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y 
cimentaciones. 
*Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 

  
____________________________________________________________________________ 

 
 
  

SANEJAMENT I CANALITZACIONS. ELEMENTS AUXILIARS PER A DRENATGES 
 

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

 
  

SANEJAMENT I CANALITZACIONS. CLAVEGUERES AMB TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA 
 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de claveguera o col·lector amb tubs de polietilè de densitat alta, amb unions soldades, col·locats al fons de la 
rasa i reblert de sauló fins a 10 cm per sobre del tub.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Comprovació del llit de recolzament dels tubs  
- Replanteig i preparació de les unions  
- Execució de les unions dels tubs  
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- Baixada dels tubs al fons de la rasa  
- Realització de proves sobre la canonada instal·lada  
- Reblert de la rasa amb sauló  
 
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.  
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.  
La base del tub, els laterals i la part superior fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior, ha d'estar reblert amb 
sauló.  
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en el seu plec de 
condicions.  
Distància de la generatriu superior del tub a la superfície:  
- En zones amb trànsit rodat:  >= 100 cm  
- En zones sense trànsit rodat:  >= 60 cm  
Amplària de la rasa:  >= diàmetre exterior + 50 cm  
Pressió de la prova d'estanquitat:  <= 1 bar  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte.  
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freàtic de la rasa 
corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF.  
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.  
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.  
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub. Es recomana la suspensió del 
tub per mitjà de bragues de cinta ampla amb el recobriment adequat.  
Les tuberies i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona pràctica muntar els tubs en sentit ascendent, 
assegurant el desguàs dels punts baixos.  
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment.  
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin impedir 
el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.).  
En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha d'assegurar el seu desguàs. Quan 
es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs.  
El procés d'execució dels junts ha de ser prèviament acceptat per la DF.  
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.  
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i 
l'adherència amb les parets.  
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.  
Aquest criteri inclou 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 
 
Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberias 
de Saneamiento de Poblaciones.  
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la norma 5.1.-IC: Drenaje  



 

 
 

 
 
Projecte de construcció del parc d’aprenetatge de can Terrers  Pàgina 260 

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

____________________________________________________________________________ 
 
  

SANEJAMENT I CANALITZACIONS. SOLERES PER A POUS DE REGISTRE 
 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Solera de formigó o llambordins, per a pous de registre. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Solera de formigó en massa, recte o amb forma de mitja canya. 
- Soleres de formigó amb armadura lleugera 
- Solera de llambordins, col·locats sobre un llit de formigó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Solera de llambordins: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de base 
- Cura del formigó 
- Col·locació dels llambordins de la solera 
- Col·locació de la beurada 
Solera de formigó: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la solera i de la mitja canya, en el seu cas 
- Cura del formigó 
 
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 
SOLERES DE FORMIGÓ AMB ARMADURA LLEUGERA: 
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les especificades a la DT. 
Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures. 
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix, ni d'altres substàncies perjudicials. 
SOLERA DE LLAMBORDINS: 
Les peces han de quedar col·locades en filades rectes i a trencajunt. Han de quedar ben assentades i encaixades 
horitzontalment sobre el llit de formigó. 
Els junts entre peces han de tenir el mínim gruix. Han de quedar plens de beurada de ciment. 
Gruix dels junts entre les peces:  <= 0,8 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Dimensions: + 2%, - 1% 
- Gruix del llit de formigó:  - 5% 
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- 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. 
SOLERES DE FORMIGÓ AMB ARMADURA LLEUGERA: 
El doblegat de l'armadura s'ha de realitzar en fred. 
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. 
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 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

SANEJAMENT I CANALITZACIONS. PARETS PER A POUS DE REGISTRE 
 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de parets per a pous de registre circulars, quadrats o rectangulars i la col.locació dels elements 
complementaris. 
S’han considerat els materials següents per a les parets del pou: 
- Maons calats o maons massissos agafats amb morter, amb arrebossat i lliscat interior de la paret i eventualment, 
esquerdejat exterior 
- Peces prefabricades de formigó agafades amb morter 
S’han considerat els elements complementaris de pous de registre, següents. 
- Bastiment i tapa 
- Graó d'acer galvanitzat 
- Graó de ferro colat 
- Junt d'estanquitat amb fleixos d'acer inoxidable i anelles d'expansió 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Parets: 
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col/locació de les peces agafades amb morter 
- Acabat de les parets, en el seu cas 
- Comprovació de l'estanquitat del pou 
En el bastiment i tapa: 
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col·locació del morter d'anivellament 
- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter 
En el graó: 
- Comprovació i preparació dels punts d'encastament 
- Col·locació dels graons amb morter 
PARET PER A POU: 
El pou ha de ser estable i resistent. 
Les parets del pou han de quedar aplomades, excepte en el tram previ al coronament, on s'han d'anar reduïnt les 
dimensions del pou fins arribar a les de la tapa. 
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Les generatrius o la cara corresponents als graons d'accés han de quedar aplomades de dalt a baix. 
Els junts han d'estar plens de morter. 
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats amb el paviment. 
La superfície interior ha de ser llisa i estanca. 
Han de quedar preparats els orificis, a diferent nivell, d'entrada i sortida de la conducció. 
Toleràncies d'execució: 
- Secció interior del pou:  ± 50 mm 
- Aplomat total:  ± 10 mm 
PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ: 
La paret ha d'estar constituïda per peces prefabricades de formigó agafades amb morter, recolzades a sobre d'un 
element resistent. 
La peça superior ha de ser reductora per a passar de les dimensions del pou a les de la tapa. 
PARET DE MAÓ: 
Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. 
La paret ha de quedar recolzada sobre una solera de formigó. 
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben adherit a la paret, i acabat amb 
un lliscat de pasta de ciment pòrtland. 
El revestiment, un cop sec, ha de ser llis, sense fissures, forats o d'altres defectes. No ha de ser polsegós. 
Gruix dels junts:  <= 1,5 cm 
Gruix de l'arrebossat i el lliscat:  <= 2 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Horitzontalitat de les filades:  ± 2 mm/m 
- Gruix de l'arrebossat i el lliscat:  ± 2 mm 
PARET EXTERIOR ACABADA AMB UN ESQUERDEJAT EXTERIOR: 
La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben adherit a la paret. 
Gruix de l'esquerdejat:  <= 1,8 cm 
BASTIMENT I TAPA: 
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l’element que s’ha de tapar, anivellades 
prèviament amb morter. 
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter. 
L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment de les parets del pou. 
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir moviments que puguin 
provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls. 
Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser retirada per personal autoritzat i 
que no podrà tenir desplaçaments accidentals. 
Les tapes practicables, han d’obrir i tancar correctament. 
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral i mantenir el seu pendent. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell entre la tapa i el paviment:  ± 2 mm 
- Ajust lateral entre bastiment i tapa:  ± 4 mm 
- Nivell entre tapa i paviment:  ± 5 mm 
GRAÓ: 
El graó col·locat ha de quedar anivellat i paral·lel a la paret del pou. 
Ha d'estar sòlidament fixat a la paret per encastament dels seus extrems agafats amb morter. 
Els graons s'han d'anar col·locant a mida que s'aixeca el pou. 
Llargària d'encastament:  >= 10 cm 
Distància vertical entre graons consecutius:  <= 35 cm 
Distància vertical entre la superfície i el primer graó:  25 cm 
Distància vertical entre l'últim graó i la solera:  50 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Horitzontalitat:  ± 1 mm 
- Paral·lelisme amb la paret:  ± 5 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material. 
PARET PER A POU: 
Els treballs s'han de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 35°C, sense pluja. 
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PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ: 
La col·locació s'ha de realitzar sense que les peces rebin cops. 
PARET DE MAÓ: 
Els maons per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 
L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres. 
Els arrebossats s'han d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que els han de rebre. 
El lliscat s'ha de fer en una sola operació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ELEMENTS COMPLEMENTARIS: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
PARET PER A POU: 
m de fondària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes (PG 3/75) 
*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y 
cimentaciones. 

  
____________________________________________________________________________ 
 

 
SANEJAMENT I CANALITZACIONS. CANALITZACIONS AMB TUBS DE PVC 

 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Canalitzacions amb tubs de formigó, de PVC, de polietilè, o combinacions de tubs de fibrociment NT i PVC, col·locats 
en una rasa i recoberts. 
S'han considerat els reblerts de rasa següents: 
- Reblert de la rasa amb terres 
- Reblert de la rasa amb formigó 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació dels tubs 
- Unió dels tubs 
- Reblert de la rasa amb terres o formigó 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els tubs col·locats han de quedar a la rasant prevista. Han de quedar rectes. 
Els tubs s'han de situar regularment distribuïts dins la rasa. 
No hi ha d'haver contactes entre els tubs. 
REBLERT DE LA RASA AMB TERRES: 
La rasa ha de quedar reblerta de terres seleccionades degudament compactades. 
Partícules que passen pel tamís 0,08 UNE 7-056 (NLT-152), en pes:  < 25% 
Contingut en matèria orgànica (UNE 103-204):  Nul 
Contingut de pedres de mida > 8 cm (NLT-152):  Nul 
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ: 
El formigó no ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament, com és ara disgregacions o buits a la massa. 
Gruix del formigó per sota del tub més baix:  >= 5 cm 
Resistència característica estimada del formigó (Fest):  >= 0,9 Fck 
(Fck = Resistència de projecte del formigó a compressió) 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'han de col·locar més de 100 m de canalització sense haver acabat les operacions d'execució de junts i reblert de 
rasa. 
REBLERT DE LA RASA AMB TERRES: 
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S'ha de treballar a una temperatura superior a 2°C i sense pluja. 
Abans de procedir al rebliment de terres, s'han de subjectar els tubs per punts, amb material de reblert. 
Cal evitar el pas de vehicles fins que la compactació s'hagi completat. 
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ: 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
El formigó s'ha de col·locar a la rasa abans que s'inicïi el seu adormiment i l'abocada s'ha de fer de manera que no es 
produeixin disgregacions. 
El procés de formigonament no ha de modificar la situació del tub dins del dau de formigó. 
 
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. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
La normativa ha de ser l'específica de l'ús al que es destina la canalització. 
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ: 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 

  
____________________________________________________________________________ 

 
SANEJAMENT I CANALITZACIONS. CANALITZACIONS AMB TUBS DE POLIETILÈ 

 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Canalitzacions amb tubs de formigó, de PVC, de polietilè, o combinacions de tubs de fibrociment NT i PVC, col·locats 
en una rasa i recoberts. 
S'han considerat els reblerts de rasa següents: 
- Reblert de la rasa amb terres 
- Reblert de la rasa amb formigó 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació dels tubs 
- Unió dels tubs 
- Reblert de la rasa amb terres o formigó 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els tubs col·locats han de quedar a la rasant prevista. Han de quedar rectes. 
Els tubs s'han de situar regularment distribuïts dins la rasa. 
No hi ha d'haver contactes entre els tubs. 
REBLERT DE LA RASA AMB TERRES: 
La rasa ha de quedar reblerta de terres seleccionades degudament compactades. 
Partícules que passen pel tamís 0,08 UNE 7-056 (NLT-152), en pes:  < 25% 
Contingut en matèria orgànica (UNE 103-204):  Nul 
Contingut de pedres de mida > 8 cm (NLT-152):  Nul 
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ: 
El formigó no ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament, com és ara disgregacions o buits a la massa. 
Gruix del formigó per sota del tub més baix:  >= 5 cm 
Resistència característica estimada del formigó (Fest):  >= 0,9 Fck 
(Fck = Resistència de projecte del formigó a compressió) 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'han de col·locar més de 100 m de canalització sense haver acabat les operacions d'execució de junts i reblert de 
rasa. 
REBLERT DE LA RASA AMB TERRES: 
S'ha de treballar a una temperatura superior a 2°C i sense pluja. 
Abans de procedir al rebliment de terres, s'han de subjectar els tubs per punts, amb material de reblert. 
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Cal evitar el pas de vehicles fins que la compactació s'hagi completat. 
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ: 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
El formigó s'ha de col·locar a la rasa abans que s'inicïi el seu adormiment i l'abocada s'ha de fer de manera que no es 
produeixin disgregacions. 
El procés de formigonament no ha de modificar la situació del tub dins del dau de formigó. 
 
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. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
La normativa ha de ser l'específica de l'ús al que es destina la canalització. 
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ: 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

 
 
SANEJAMENT I CANALITZACIONS. MATERIALS AUXILIARS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 

 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament i col·locació d’una banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d’amplària, col·locada al llarg de la 
rasa a 20 cm per sobre de la canonada, com a malla senyalitzadora. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació i preparació de la superfície on s’ha d’estendre la banda 
- Col·locació de la banda 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d’estar situada al nivell previst, i a la vertical de la canonada o instal·lació que senyalitza. 
Ha de cobrir completament tot el recorregut de la mateixa. 
Ha de ser de color i ha de tenir inscripcions que corresponguin al tipus d’instal·lació, d’acord amb les instruccions i 
normativa de la companyia titular del servei. 
Cavalcaments:  >= 20 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 20 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
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. 
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. 
La banda s’ha de col·locar sobre un terreny compactat, i quan s’hagi comprovat el nivell. 
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes existents i de compacitat 
igual. 
Cal cobrir amb terres la banda a mida que es va estenent. 
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 
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m de llargària executat segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

  
____________________________________________________________________________ 
 
 
SANEJAMENT I CANALITZACIONS. PERICONS QUADRATS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 

 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Pericó de paret de formigó per a registre de canalització de serveis. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Pericó fet “in situ” sobre solera de maó calat col·locat sobre llit de sorra. 
- Pericó prefabricat amb tapa de formigó prefabricat (si és el cas), sobre solera de formigó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Pericó fabricat “in situ”: 
- Preparació del llit amb sorra compactada 
- Col·locació de la solera de maons calats 
- Formació de les parets de formigó, encofrat i desencofrat, previsió de passos de tubs, etc. 
- Preparació per a la col·locació del marc de la tapa 
Pericó de formigó prefabricat: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la solera 
- Col·locació del pericó sobre la solera 
- Formació de forats per a connexionat dels tubs 
- Acoblament dels tubs 
- Col·locació de la tapa, en el seu cas 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell de la solera:  ± 20 mm 
PERICÓ FABRICAT “IN SITU”: 
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: 
- Aplomat de les parets:  ± 5 mm 
- Dimensions interiors:  ± 1% dimensió nominal 
- Gruix de la paret:  ± 1% gruix nominal 
PERICÓ DE FORMIGÓ PREFABRICAT: 
El pericó ha de quedar ben subjectat a la solera. 
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb el paviment o zona adjacent 
sense sobresortir d'ella. 
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat. 
La tapa (si és el cas) serà dissenyada per tal que pugui suportar el pas del trànsit i es prendran les mesures 
necessàries per tal d’evitar el seu desplaçament o el seu robatori. 
Gruix de la solera: >= 10 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:  ± 5 mm/m 
- Escairat:  ±5 mm respecte el rectangle teòric 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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CONDICIONS GENERALS: 
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material. 
PERICÓ FABRICAT “IN SITU”: 
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. 
PERICÓ DE FORMIGÓ PREFABRICAT: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja. 
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. 
Es realitzarà una prova d’estanquitat en el cas que la D.F. ho consideri necessari. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 

 
  

 
 
SANEJAMENT I CANALITZACIONS. ELEMENTS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE 
SERVEIS 

 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
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 
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*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes (PG 3/75) 
*Orden FOM/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. 
 
TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS. TUBS DE POLIETILÈ 

 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Canalitzacions amb tub de polietilè per a transport i distribució de fluids a pressió i la col·locació d’accessoris en 
canalitzacions soterrades amb unions soldades, col·locats superficialment o al fons de la rasa. 
S'han considerat els tipus de material següents: 
- Polietilè extruït de densitat alta per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de servei fins a 40°C 
- Polietilè extruït  de densitat baixa per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de servei fins a 40°C 
- Polietilè extruït de densitat mitjana per al transport de combustibles gasosos a temperatures fins a 40°C 
S’han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents: 
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en llocs fàcilment accessibles 
(muntants, instal·lacions d'hidrants, etc.). 
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua, gas, 
calefacció, etc.) 
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes, instal·lació de bombeig, etc.) 
- Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar trams lineals, equilibrats i 
amb predomini d'accessoris indistintament al llarg del seu recorregut (instal·lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.) 
S'han considerat els tipus d'unió següents: 
- Soldada (per a tubs de polietilè de densitat alta i mitjana) 
- Connectada a pressió (per a tubs de polietilè de densitat alta i baixa i polietilè reticulat) 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar) 
- Replanteig de la conducció 
- Col·locació de l’element en la seva posició definitiva 
- Execució de totes les unions necessàries 
- Neteja de la canonada 
- Retirada de l’obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc. 
No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació d'accessoris. La variació del 
grau de dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva 
col·locació es considera una unitat d'obra diferent. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions 
apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 
Ha d’estar feta la prova de pressió. 
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels accessoris normalitzats. 
Les unions s'han de fer amb accessoris que pressionin la cara exterior del tub o bé soldats per testa, segons sigui el 
tipus d'unió definit per a la canalització. 
La canonada per a gas (densitat mitjana), no ha d'estar pròxima a conductes que transportin fluids a alta temperatura. 
S'ha de garantir que la canonada no superi una temperatura de 40°C. 
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. 
Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori. 
El tub de polietilè extruÏt es pot corbar en fred amb els següents radis de curvatura: 

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│             │   Polietilè   │       Polietilè           │ 

│             │ densitat alta │ densitat baixa i mitjana  │ 
│─────────────│───────────────│───────────────────────────│ 

│    A 0°C    │  <= 50 x Dn   │      <= 40 x Dn           │ 
│    A 20°C   │  <= 20 x Dn   │      <= 15 x Dn           │ 

└─────────────────────────────────────────────────────────┘ 
Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determinar-se per interpolació lineal. 
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL: 
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Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament respecte a 
l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre. 
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub. 
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Si l'abraçadora del suport és 
metàl·lica, entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica. 
Les canonades per a gas amb tub de densitat mitjana col·locades superficialment, s'han d’instal·lar dins d'una beina 
d'acer. 
Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis de direcció, ramals, trams llargs, 
etc.), permetin al tub efectuar els moviments axials de dilatació. 
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes. 
Distància entre suports: 
- Tub polietilè densitat alta: 
- Trams verticals: DN x 20 mm 
- Trams horitzontals: DN x 15 mm 
- Tub polietilè densitat baixa: 

┌─────────────────────────────────────┐ 
│  DN  │     Trams    │    Trams      │ 
│ (mm) │   verticals  │ horitzontals  │ 
│      │      (mm)    │     (mm)      │ 

│──────│──────────────│───────────────│ 
│  16  │      310     │     240       │ 
│  20  │      390     │     300       │ 
│  25  │      490     │     375       │ 
│  32  │      630     │     480       │ 
│  40  │      730     │     570       │ 
│  50  │      820     │     630       │ 
│  63  │      910     │     700       │ 

└─────────────────────────────────────┘ 
COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel seu damunt hi ha d’haver un 
reblert de terra ben piconada per tongades de 20 cm. Les primeres capes que envolten el tub cal piconar-les amb cura. 
Gruix del llit de sorra: 
- Polietilè extruït: >= 5 cm 
- Polietilè reticulat: >= 10 cm 
Gruix del reblert: (sense trànsit rodat): 
- Polietilè extruït: >= 60 cm 
- Polietilè reticulat: >= 50 cm 
Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm 
El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les contraccions i dilatacions degudes a 
canvis de temperatura. 
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts singulars (corbes, 
reduccions, etc.), han d'estar ancorades a daus massissos de formigó. 
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per un pla 
superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm. 
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en el seu plec de 
condicions. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
Per a fer la unió dels tubs no s’han de forçar ni deformar els extrems. 
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i 
l'adherència amb les parets. 
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts. 
L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar verticalment sobre el terreny. 
En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant autoritzat pel fabricant del tub, 
abans de fer la connexió. 
L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar. 
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves. 
Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior. 
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió. 
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S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs i l'aplicació de la pressió adequada per a fer la 
unió. 
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per arrossegar les brosses. 
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic després de 
rentar-la. 
COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte. 
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freàtic de la rasa 
corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF. 
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer d'aquesta manera, cal fixar-la 
provisionalment per evitar el lliscament dels tubs. 
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. 
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin impedir 
el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.). 
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant desguassos a l'excavació. 
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el junts descoberts. 
Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la rasa. 
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de pressió 
interior i d'estanquitat segons la normativa vigent. 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF. 
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar de forma que els junts de les 
canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva reparació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TUBS: 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per 
connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. 
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per 
col·locar. 
COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la 
subjecció dels mateixos. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destina. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES. CAIXES I ARMARIS. ARMARIS DE POLIÈSTER 

 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Armaris amb porta o tapa, encastats, muntats superficialment o fixats a columna. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació i anivellament 
CONDICIONS GENERALS: 
L'armari ha de quedar fixat sòlidament al parament o a la columna per un mínim de quatre punts. La columna ha de 
complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
La porta ha d'obrir i tancar correctament. 
Quan tenen tapa, aquesta ha d'encaixar perfectament en el cos de l'armari. 
L'armari ha de quedar connectat al conductor de terra. 
La posició ha de ser la fixada a la DT. 
Quan es col·loca fixat a columna, aquesta ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
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- Aplomat:  ± 2% 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002 

 
____________________________________________________________________________ 

  
 
 

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES. TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL.LICS 
 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Tub flexible no metàl·lic, de fins a 250 mm de diàmetre nominal, col·locat. 
S’han considerat els tipus de tubs següents: 
- Tubs de PVC corrugats 
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa la exterior i corrugada la interior 
- Tubs de material lliure d’halògens 
- Tubs de polipropilè 
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada la exterior i llisa la interior 
S’han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Tubs col·locats encastats 
- Tubs col·locats sota paviment 
- Tubs col·locats sobre sostremort 
- Tubs col·locats al fons de la rasa 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig del traçat del tub 
- L’estesa, fixació o col·locació del tub 
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, etc. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre aquests i les caixes 
de mecanismes. 
S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la què s'ha d'efectuar el tractament superficial. 
Toleràncies d’instal·lació: 
- Penetració dels tubs dintre les caixes: ± 2 mm 
ENCASTAT: 
El tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix. 
Recobriment de guix:  >= 1 cm 
SOBRE SOSTREMORT: 
El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras. 
MUNTAT A SOTA D'UN PAVIMENT 
El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base. 
Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs de morter cada metre, com a mínim. 
CANALITZACIÓ SOTERRADA: 
El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment. 
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre aquests i les caixes 
de mecanismes. 
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3 
Distància entre la canalització i la capa de protecció:  >= 10 cm 
Fondària de les rases:  >= 40 cm 
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Penetració del tub dins dels pericons:  10 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Penetració del tub dins dels pericons:  ± 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la DF 
Les unions s’han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats per aquest. Els 
accessoris d’unió i en general tots els accessoris que intervenen en la canalització han de ser els adequats al tipus i 
característiques del tub a col·locar. 
S’ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les especificades a la DT del 
projecte. 
Els tubs s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no n’ha d’alterar les característiques. 
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de 
tubs, etc. 
CANALITZACIÓ SOTERRADA: 
El tub ha de quedar alineat en el fons de la rasa nivellant-lo amb una capa de sorra garbejada i netejant-la de possibles 
obstacles (pedra, runa, etc.) 
Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o coberta d'avís i protecció mecànica (maons, plaques de formigó, 
etc.). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts 
per connectar. 
La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en la resta de muntatges. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002 
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 1: Requisitos generales. 
UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos particulares para 
sistemas de tubos curvables. 
UNE-EN 50086-2-3:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos particulares para 
sistemas de tubos flexibles. 
CANALITZACIÓ SOTERRADA: 
UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-4: Requisitos particulares para 
sistemas de tubos enterrados. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES. CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Estesa i col.locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal.lacions en general, per a 
serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada 0,6/1kV. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i coberta 
de policlorur de vinil (PVC) de designació UNE RV. 
- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i coberta 
de material lliure d’halògens a base de poliolefina, de baixa emissió de gasos tòxics i corrosius, de designació UNE 
RZ1–K (AS). 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Cables UNE RFV, RV, RZ1–K per anar col·locats en tubs 
- Cables UNE RV, RZ1–K per anar muntats superficialment 
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas 
- Connexió a les caixes i mecanismes, en el seu cas 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se expressament el fer-ho per 
simple recargolament o enrrotllament dels fils. 
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. 
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades. 
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva instal·lació. 
CONDUCTOR DE DESIGNACIÓ UNE RV-K O RZ1-K: 
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes. 
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, a la sortida del quadre de 
protecció. 
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes. 
En tots els llocs on el cable sigui susceptible d'estar sotmès a danys, es protegirà mecànicament mitjançant tub o 
safata d'acer galvanitzat. 
Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa: 
- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable. 
- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable. 
Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm 
CONDUCTOR UNE RV-K O RZ1-K COL.LOCAT SUPERFICIALMENT: 
Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar alineada paral·lelament al sostre o al 
paviment i la seva posició ha de ser la fixada al projecte. 
Distància horitzontal entre fixacions:  <= 80cm 
Distància vertical entre fixacions:  <= 150cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L’instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la bobina. 
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorciments ni coques. 
Temperatura del conductor durant la seva instal·lació:  >= 0°C 
CABLE COL.LOCAT EN TUB: 
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors. 
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que no pateixi torsions ni 
danys a la seva coberta. 
 
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. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002 

 
____________________________________________________________________________ 

 
  

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES. CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA 
 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conductor de coure nu, unipolar de fins a 240 mm2 de secció, muntat. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Muntat superficialment 
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- En malla de connexió a terra 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- L'estesa i empalmament 
- Connexionat a presa de terraç 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilització d'àcids, o amb peces de connexió de 
material inoxidable, per pressió de cargol, aquest últim mètode sempre en llocs visitables. 
El cargol ha de portar un dispositiu per tal d'evitar que s'afluixi. 
Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes electroquímiques. 
El circuit de terra no serà interromput per la col·locació de seccionadors, interruptors o fusibles. 
El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres elements constructius s'ha de fer dins d'un tub rígid d'acer 
galvanitzat. 
El conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles. 
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. 
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT: 
El conductor ha de quedar fixat mitjançant grapes al parament o sostre, o bé mitjançant brides en el cas de canals i 
safates. 
Distància entre fixacions:  <= 75 cm 
EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA: 
El conductor ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment amb terra garbellada i compactada. 
El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L’instal·lador prendrà cura que el conductor no pateixi torsions ni danys en treure'l de la bobina. 
 
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. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002 

 
____________________________________________________________________________ 

 
 
  

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES. ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA 
 

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



 

 
 

 
 
Projecte de construcció del parc d’aprenetatge de can Terrers  Pàgina 275 

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 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002 

  
____________________________________________________________________________ 
 
 
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT. EQUIPS DE COMANDAMENT, CONTROL I REGULACIÓ 
 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació de centre de comandament dels equips d'enllumenat. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Execució de la base d'ancoratge de formigó 
- Col·locació i anivellació de l'armari 
- Instal·lació de tots els equips i mòduls necessaris per a la connexió amb les línies d'enllumenat amb la central de 
regulació, amb els detectors o polsadors de vianants o amb d’altres reguladors, i execució de les connexions 
corresponents 
- Programació, en el seu cas, del microcomputador 
- Comprovació del funcionament del centre de comandament 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Tots els components de l'interior de l'armari han de quedar situats al seu lloc i amb les connexions fetes. 
ARMARI: 
L’armari ha de quedar fixat sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. 
La porta ha d'obrir i tancar correctament. 
L'armari ha de quedar connectat al conductor de terra. 
Toleràncies: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 2% 
MÒDULS DE SORTIDES DE POTÈNCIA A LES LÍNIES D'ENLLUMENAT: 
Un cop instal·lat, s’han de poder obrir i tancar els circuits de potència a les làmpades de forma ràpida, sense intervals, 
sense provocar vacil·lacions o oscil·lacions en les línies. 
Les sortides de cada grup de lluminàries han d’estar situades i connectades de forma que s’identifiqui fàcilment, 
l’agrupació i el número de grup al que corresponen. El número de grup ha de quedar indicat en el connector 
corresponent. 
ACTUADOR LOCAL: 
Ha de quedar instal·lat dins de l'armari, amb els elements necessaris per a la seva connexió a l’alimentació elèctrica, a 
les sortides de potència a les línies d'enllumenat i als elements d’entrada d’informació i comunicació. 
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El regulador ha de quedar connectat dins del bucle tancat de la xarxa de comunicació central-regulador, ha de rebre 
dos fils d’entrada del bucle i han de sortir dos fils per a continuar el bucle. 
Qualsevol byte rebut sense error per el regulador s’ha de retransmetre incondicionalment 
Ha d’haver-hi un relé a l’entrada de línia de cada regulador que ha d’eliminar el bucle quan el regulador no tingui 
alimentació de corrent (connectant directament els fils d’entrada amb els de sortida). 
 
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. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
Les operacions de connexió s’han de fer sense tensió a la línia. 
L’armari s’ha de manipular penjat d’una grua pels perns de suspensió ancorats a la seva part superior. Un cop instal·lat 
i fixat s’han de retirar els perns de suspensió. 
Un cop instal·lat s’ha de comprovar el funcionament correcte de tots els mecanismes, (microcomputador, connexions, 
sistemes de protecció, comunicació, etc.). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT. ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Suports metàl·lics per a llums exteriors, col·locats ancorats al paviment i els seus components acoblats a aquests. 
S'han considerat els elements següents: 
- Columnes d’acer galvanitzat de forma recta o troncocónica, ancorades amb un dau de formigó 
- Bàcul troncocònic o amb braç de tub, de planxa d'acer galvanitzat, de fins a 10 m d'alçària i 2,5 m de sortint, d'un braç, 
amb base-platina i porta, col·locat sobre dau de formigó. 
- Braç mural, parabòlic o recte, de tub d'acer galvanitzat, o braç mural recte de planxa d'acer troncopiramidal 
galvanitzat, de fins a 2 m de llargària, per a cantonada o no, fixat amb platina i cargols. 
- Creueta d'acer, galvanitzat o amb imprimació antioxidant, de fins a 3 m de llargària, acoblada amb brida o amb platina 
a tub d'acer. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Suports verticals, ancorats al paviment: 
- Formigonament del dau de base, amb les perns d'ancoratge 
- L'hissat, fixació i anivellament 
- Connexionat a la xarxa 
Braç mural: 
- Fixació i anivellament 
- Connexionat a la xarxa 
Creueta: 
- Muntatge, fixació i anivellament 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
SUPORTS VERTICALS: 
S'ha d’instal·lar en posició vertical. 
Ha de quedar fixada sòlidament a la base de formigó pels seus perns. 
La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles i contrafemelles. 
La situació de la porta del compartiment per a accessoris ha de ser la recomenada per la UNE 72-402. 
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i femelles. 
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Toleràncies d'execució: 
- Verticalitat:  ± 10 mm/3 m 
- Posició:  ± 50 mm 
BRAÇ MURAL: 
El sobreeixidor ha de quedar fixat sòlidament a la paret pels seus perns. 
La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles i contrafemelles. 
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i femelles. 
Toleràncies d'execució: 
- Posició:  ± 20 mm 
CREUETA: 
Ha de quedar fixat sòlidament al fust de la columna mitjançant cargols(platina) o amb una brida(brida). 
La fixació s'ha de fer pel punt central de la creueta. 
L'accés dels cables d'alimentació i protecció a la creueta s'ha de fer pel punt central de la mateixa. 
L'accés dels cables d'alimentació i protecció del llum s'ha de fer mitjançant la pràctica de taladres de diàmetre adequat 
a la creueta, just en el punt de subjecció del llum. 
Toleràncies d'execució: 
- Posició:  ± 20 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 
SUPORTS VERTICALS: 
S'ha d'utilitzar un camió-grua per descarregar i manipular el pal durant la seva fixació. 
Durant el muntatge s'ha de deixar lliure i acotada una zona de radi igual a l'alçària del pal més 5 m. 
Cal que la zona de treball quedi degudament senyalitzada amb una tanca i llums vermells durant la nit. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002 
SUPORTS VERTICALS: 
UNE-EN 40-2:2006 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 2: Requisitos generales y dimensiones. 
UNE-EN 40-5:2003 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos para las columnas y báculos de alumbrado 
de acero. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

 
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT. LLUMS PER A EXTERIORS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Llum per a exteriors, col·locat acoblat al suport o encastat: 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Llum simètric amb difusor, amb bastidor metàl·lic o sense, amb cúpula reflectora o sense, amb allotjament per a equip 
o sense, amb làmpada de vapor de sodi, acoblat al suport. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d’obra 
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Connexionat i col·locació de les làmpades 
- Comprovació del funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
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Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les 
connexions dels aparells han d’estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament 
aprovats per aquest. 
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. 
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra. 
No s’han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) i la lluminària. 
Els cables han d’entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant. 
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest. 
Un cop instal·lat ha de ser possible el desmuntatge de les parts del llum que necessitin manteniment. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les especificades al projecte. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l’equip de la lluminària. 
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls 
de tubs, cables, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
La instal·lació inclou la làmpada i el cablejat interior del llum. 
En les instal·lacions que ho especifica, també inclou l'equip complert d'encesa. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002 
UNE-EN 60598-2-3:1997 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 3: Luminarias para alumbrado público. 
UNE-EN 60598-2-4:1999 Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 4: Luminarias portátiles de uso general. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
 
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT. PROJECTORS PER A EXTERIORS 

 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Projector per a exteriors amb reflector, col·locat. 
S'han considerat els elements següents: 
- Projector amb reflector de distribució intensiva, semiintensiva o semiextensiva, de forma circular obert o tancat, amb 
làmpada d'incandescència de fins a 1500 W 
- Projector de forma rectangular o circular, obert o tancat, amb allotjament per a equip o sense, per a làmpada de vapor 
de mercuri de fins a 2000 W. 
- Projector de forma rectangular o circular, obert o tancat, amb allotjament per a equip o sense, per a làmpada de vapor 
de sodi a pressió alta de fins a 1000 W. 
- Projector de forma rectangular, obert o tancat, amb allotjament per a equip, per a làmpada de vapor de sodi a pressió 
baixa de fins a 180 W 
- Projector de forma circular, obert o tancat, amb làmpada de llum mixta de fins a 500 W 
- Projector de forma rectangular o circular, obert o tancat, amb allotjament per a equip o sense, amb làmpada 
d'halogenurs metàl·lics de fins a 2000 W 
- Projector de forma rectangular, obert o tancat, per a làmpada de quars-iode de fins a 1500 W. 
- Projector lineal amb làmpades fluorescents o de xenó. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Acoblada al suport mitjançant brides 
- Fixada a la paret mitjançant cargols o perns 
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- Muntada amb lira mitjançant cargols o perns 
- Projectors lineals muntats sobre suports 
- Projectors lineals muntats sobre bastiments de caixes encastades al paviment 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d’obra 
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Connexionat 
- Col·locació de les làmpades, en el seu cas 
- Comprovació del funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les 
connexions dels aparells han d’estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament 
aprovats per aquest. 
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. 
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i femelles. 
Els cables han d’entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant. 
Ha de quedar garantit el grau de protecció de la lluminària en el punt d’entrada dels cables. 
El cable ha de quedar subjectat per la coberta a la carcassa del projector, de manera que no es transmetin esforços a 
la connexió elèctrica. 
Els conductors de línia, fases i neutre, han de quedar rígidament fixats mitjançant pressió de cargol als borns del llum. 
S'ha d'assegurar que la posició no dificulti l'entrada dels cables i l'accés per a la manipulació i la neteja del difusor. 
No s’han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) i la lluminària. 
Un cop instal·lat ha de ser possible el desmuntatge de les parts del llum que necessitin manteniment. 
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra. 
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest. 
Toleràncies d'execució per a llums fixats a la paret o muntats amb lira: 
- Verticalitat:  <= 10 mm 
- Posició en alçària:  ± 20 mm 
- Posició lateral:  <= 50 mm 
PROJECTORS MUNTATS SOBRE BASTIMENTS DE CAIXES ENCASTADES AL PAVIMENT: 
Ha de quedar recolzat 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. 
Ha de quedar a la rasant prevista. 
La part superior del llum ha de quedar anivellada amb el ferm perimetral i mantenir el seu pendent. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les especificades al projecte. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
En llums col·locats en caixa, no s’ha de muntar el llum fins que no s’hagi col·locat la caixa de suport. 
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l’equip de la lluminària. 
Quan es manipuli s'ha d'evitar tocar la superfície del reflector excepte quan es faci amb un drap net i sec. 
Les làmpades que no tinguin doble ampolla s'han de manipular sense tocar-les directament amb els dits, en cas de 
contacte, o si s'embruten, s'hauran de netejar amb un drap que no es desfili, i amb un producte dissolvent capaç de 
retirar la brutícia. 
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls 
de tubs, cables, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
La instal·lació inclou la làmpada i el cablejat interior del llum. 
En les instal·lacions que ho especifica, també inclou l'equip complert d'encesa. 
PROJECTORS MUNTATS SOBRE BASTIMENTS DE CAIXES ENCASTADES AL PAVIMENT: 
No s’inclouen els ajuts del ram de paleta. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002 
UNE-EN 60598-1:1998 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos. 
UNE-EN 60923:1997 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos para lámparas de descarga (excepto lámparas 
fluorescentes tubulares). Prescripciones de funcionamiento. 
UNE-EN 60598-2-1:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 1: Luminarias fijas de uso general (versión 
oficial EN 60598-2-1: 1989). 
PROJECTOR AMB LÀMPADES DE VAPOR DE MERCURI: 
UNE 20354:1990 Lámparas de descarga de vapor de mercurio a alta presión. 
PROJECTOR AMB LÀMPADES DE VAPOR DE SODI A PRESSIÓ BAIXA: 
UNE-EN 60192:1996 Lámparas de vapor de sodio a baja presión. 
PROJECTORS MUNTATS SOBRE BASTIMENTS DE CAIXES ENCASTADES AL PAVIMENT: 
UNE-EN 60598-2-2:1997 Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 2: Luminarias empotradas. 

 
____________________________________________________________________________ 
 
 
INSTAL.LACIONS DE MEGAFONIA. ALTAVEUS 

 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Aparells per a la difusió de so, muntats a la paret. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replantejar la posició de l'element 
- Encastar suports 
- Col·locació i fixació de l'element sobre els suports corresponents 
- Connexió a la xarxa terminal del circuit de megafonia 
- Prova de servei 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de quedar correctament connectat a la instal·lació segons les instruccions del fabricant. 
Com a mínim ha d'estar col·locat amb tres punts de fixació. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Els suports han de quedar fixats sòlidament. 
L'element ha de quedar col·locat penjant dels suports previstos. 
Distància mínima al paviment:  180 cm 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de comprovar si la tensió de l'element correspon a la disponible. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002 
UNE-EN 60268-5:1997 Equipos para sistemas electroacústicos. Parte 5: Altavoces. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
 
CABLES PER A INSTAL.LACIONS DE MEGAFONIA 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Cables per a megafonia d'1 a 8 parells de conductors, instal·lats. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- L'estesa i fixació  
- Connexionat a caixes o elements 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La connexió dels cables de megafonia ha d'estar feta sobre els següents elements: 
- Regulador del nivell sonor  
- Selector de programes 
- Central de megafonia 
- Altaveus  
Els cables han de penetrar dins els conductes. 
Els empalmaments han d'estar fets amb regleta o borns de connexió. 
La seva fixació al parament ha de quedar vertical o alineada paral·lelament al sostre o al paviment. 
Un cop instal·lat i connectat a la central de megafonia no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. 
Ha de quedar en el mateix pla que el parament. 
La posició ha de ser la fixada a la DT. 
Quan es col·loca muntat superficialment, el cable ha d’anar fixat al suport. 
Quan es col·loca en tub o canal, el cable ha de quedar instal·lat sense tensions i la canalització ha de complir les 
especificacions fixades en el seu plec de condicions. 
La distància del cable a qualsevol tipus d'instal·lació ha de ser de 20 cm. 
Distància entre fixacions:  <= 40 cm 
Resistència de les connexions a la tracció:  >= 3 kg 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 2% 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació. 
 
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. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 

MOBILIARI URBÀ. BANCS 
 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Bancs de pedra artificial, natural o de fusta col·locats a l’exterior. 
S’han considerat els sistemes de col·locació següents: 
- Ancorats amb daus de formigó 
- Collat sobre paviment amb tornilleria 
- Encastat al parament 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Formigonament dels daus d'ancoratge, en el seu cas 
- Ancoratge del banc 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El banc ha de quedar horitzontal independentment del pendent del terreny. 
Els elements metàl·lics (fixacions, estructures de suport, etc.), han de quedar protegits de la corrosió. 
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Un cop col·locat el banc no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles. 
Ancoratge dels suports:  >= 25 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Alçària del seient:  ± 20 mm 
- Horitzontalitat:  ± 10 mm 
ANCORATS A DAUS DE FORMIGÓ: 
Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar visibles. 
Nombre de daus:  4 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense pluja. 
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva 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. 

  
____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
MOBILIARI URBÀ. PAPERERES 

 
 

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Papereres 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 D.T. 
 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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____________________________________________________________________________ 

 
  

MOBILIARI URBÀ. PILONS 
 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Fites o pilones de delimitació ancorades al terra amb morter de ciment. 
S'han considerat els següents tipus: 
- Fita metàl·lica formada per tub d’acer. 
- Fita de fosa  
- Pilona esfèrica de formigó  
- Pilona troncocònica de formigó 
- Pilona de formigó amb forma especial 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Preparació del forat o encofrat del dau 
- Col·locació de l’ element o del seu suport en el seu cas i apuntalament 
- Amorterat o formigonat del dau 
- Retirada de l'apuntalament provisional 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L’element ha de restar aplomat, a la posició indicada a la DT. 
Ha de sobresortir de la cota de paviment acabat, l’alçada especificada la DT o la que li sigui pròpia segons el seu 
disseny. 
L'ancoratge de l’element ha de ser suficient per resistir una empenta de 1 kN aplicats al centre de gravetat del mateix. 
Les perforacions de l’ element han de restar a la posició correcta. 
L’element restarà col·locat sense cap tipus de defecte de fabricació o dany produït durant el procés de l’obra ( bonys, 
ratlladures, cops, etc.) 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 3 cm 
- Alçària:  + 2 cm 
- Verticalitat:  ± 1° 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de col·locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt que ha d'aprovar la DF. 
La màquina perforadora o taladradora, en el seu cas, no ha de produir danys ni deformacions a la base de suport o al 
paviment. 
El forat on es col·loqui l’element ha d’estar humitejat i net de pols o altres objectes que es puguin haver caigut dintre. 
Una vegada col·locat l’element, no es pot rectificar la seva posició si no és traient-lo i tornant a repetir el procés. 
No es pot treballar amb pluja, ni amb temperatures inferiors a 5°C. 
El formigó o el morter, s'ha de col·locar abans que comenci el seu adormiment. 
L’element s’apuntalarà durant 24 h per evitar moviments i així quedi garantida la posició desitjada. 
Els elements col·locats es senyalitzaran de manera que sigui visible la seva recent posta en obra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat realment col·locada a l’ obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
____________________________________________________________________________ 

 
  

JARDINERIA. SUBMINISTRAMENT DE PLANTES 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Barreges de cespitoses 
- Arbres 
- Arbusts 
- Palmeres i palmiformes 
- Coníferes i resinoses 
- Plantes de temporada 
- Planta vivaç de fulla caduca o persistent 
- Plantes crasses o suculentes 
- Plantes aquàtiques 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En barreja de llavors 
- En pa d'herba 
- En esqueix 
- En contenidor 
- Amb pa de terra 
- Amb l'arrel nua 
- En safates 
- En bulbs 
- En llavors 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Barreges de cespitoses 
     - Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu 
     - Emmagatzematge provisional, en el seu cas 
     - Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació definitiu en bones condicions 
- Arbres, arbusts i plantes: 
     - Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu 
     - Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas 
     - Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació definitiu en bones condicions 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació. 
CESPITOSES EN BARREJA DE LLAVORS: 
Les llavors s'han de rebre envasades i etiquetades amb el nom i número del productor autoritzat, nom botànic de 
l'espècie vegetal, puresa, poder germinatiu i pes. 
CESPITOSES EN PA D'HERBA O ESQUEIX: 
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions referides al cultiu, estat 
fitosanitari, aspecte i presentació. 
Han de presentar un pa de terra compacte i molt travat per les arrels de manera uniforme en tota la superfície, 
especialment a les vores. 
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria. 
ARBRES, ARBUSTS I PLANTES: 
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions referides al cultiu, estat 
fitosanitari, aspecte i presentació. 
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria. 
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR: 
L'alçària de les espècies vegetals correspon: 
- En palmeres i palmíferes: a la distància des del coll de l'arrel fins al punt d'inserció dels palmons 
- En arbres i arbusts: a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al mateix 
La circumferència dels arbres correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel. 
La Palmera i la Washingtonia s'han de presentar amb les fulles lligades i les exteriors retallades. 
L'espècie vegetal s'ha de rebre en un contenidor i un pa de terra, en el seu cas, proporcionats a la seva part aèria. 
La planta no ha de presentar símptomes d'haver tingut arrels fora del contenidor. 
L'aigua de l'estany o de la font on visquin les plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser salina ni calcària i ha de 
tenir una temperatura temperada. 
El pa de terra ha de ser compacte i ple d'arrels secundàries. 
SUBMINISTRAMENT EN BULB: 
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El bulb o rizoma ha de tenir la mida i l'estructura adient per a poder desenvolupar-se i germinar per ell mateix. 
El bulb o rizoma, un cop feta la seva manipulació d'extracció, ja sigui del terreny o de la seva base o mare, s'ha de 
conservar de manera que no comenci l'arrelament i la germinació i, per tant, la seva despesa de reserves alimentàries, 
abans de ser plantat. 
SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA: 
Quan és sense protecció, el pa de terra ha d'estar compacte i ple d'arrels secundàries, proporcionat a la seva part 
aèria. 
Quan és protegit amb malla metàl·lica, aquesta ha de mantenir compacte el pa de terra. 
Quan és protegit amb guix, el guix de protecció ha de ser compacte. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, de tal manera que 
possibiliti un control i verificació continuats de les existències. 
Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot plantar immediatament, s'ha 
de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha d'habilitar una rasa on s'ha d'introduir la part radical, cubrint-
la amb palla, sauló o algun material porós que s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions pel 
vent fort i el sol directe. 
Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar inmediatament, s'ha de disposar d'un lloc 
d'aclimatació controlat per la DF. 
Quan el subministrament és amb pans d'herba, aquests s'han de descarregar a la zona a cubrir i s'han de posar el 
mateix dia. 
En el transport de les palmeres i palmiformes s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part aèria, i sobre la 
part radical si el pa de terra no té protecció. 
SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA: 
S'ha de subministrar amb les arrels nues i retallades i amb abundant presència d'arrels secundàries. 
Quan es subministran arbres, arbusts i plantes aquàtiques, aquests han d'anar desprovistos de fullatge i amb una 
esporgada de la part aèria proporcional a la part radicular. 
SUBMINISTRAMENT EN ESQUEIX: 
S'ha d'evitar que l'esqueix perdi la seva humitat durant el seu transport i la seva manipulació. S'ha de col·locar dins 
d'envoltats de plàstic o en unitats nebulitzadores. 
Si no es pot plantar immediatament s'ha de mantenir amb les condicions d'humitat adequades. 
BARREJA CESPITOSES EN ESQUEIX: 
Els esqueixos s'han de confeccionar a partir de les gleves. 
Només es pot portar a peu d'obra la quantitat de gleves per a confeccionar els esquixos que es puguin plantar en una 
jornada. 
PA D'HERBA: 
Només es pot portar a peu d'obra la quantitat que es pugui plantar en una jornada. 
Quan és subministrat en rotlles, no s'han d'apilar més de cinc alçades i s'han de col·locar creuats per capes. 
CESPITOSES EN BARREJA DE LLAVORS: 
Si no es sembra inmediatament s'ha de disposar en un lloc protegit de les inclemències atmosfèriques, sec i ventilat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR, PA DE TERRA, EN SAFATES, EN BULB O AMB L'ARREL NUA: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
SUBMINISTRAMENT EN LLAVORS: 
kg mesurats segons les especificacions de la DT. 
SUBMINISTRAMENT EN PA D'HERBA O EN ESQUEIX: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
*NTJ 07A:1994 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Qualitat 
general. 
ARBRES DE FULLA CADUCA: 
*NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbres de 
fulla caduca. 
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ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 
*NTJ 07E:1997 Normes Tecnológiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbres de 
fulla perenne. 
ARBUSTS: 
*NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbusts. 
ENFILADISSES: 
*NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Enfiladisses. 
BARREJA CESPITOSES: 
*NTJ 08S:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal. Sembres i gespes. 
CONÍFERES I RESINOSES: 
*NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Coníferes i 
resinoses. 
PALMERES: 
*NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Palmeres. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

JARDINERIA. PLANTACIONS I TRASPLANTAMENTS D'ARBRES I PLANTES 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Plantació d'espècies vegetals. 
S'han considerat les espècies següents: 
- Plantes de temporada 
- Plantes crasses 
- Arbres 
- Plantes vivaces 
- Arbusts 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- Arbre o arbust: 
- En contenidor 
- Amb pa de terra 
- Amb l'arrel nua 
- Plantes: 
- En contenidor 
- Amb l'arrel nua 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Arbre o arbust: 
     - Comprovació i preparació del forat o rasa de plantació per a rebre l'espècie vegetal 
     - Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar 
     - Plantació de l'espècie vegetal 
     - Protecció de l'espècie vegetal plantada 
- Plantes: 
     - Comprovació i preparació de la superfície a plantar 
     - Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar 
     - Plantació de l'espècie vegetal 
     - Protecció de l'espècie vegetal plantada 
ARBRES I ARBUSTS: 
La planta ha de quedar aplomada i a la posició prevista, les arrels han de quedar en posició natural sense doblegar-se, 
especialment quan hi ha una arrel principal ben definida. 
Ha d'estar plantat a la mateixa fondària que es trobava al viver, aplomat i a la situació prevista. 
Ha d'estar plantat amb la mateixa orientació que estava al viver. 
Fins al seu arrelament ha d'estar subjectat per mitjà de tutors o tensors. 
Els arbres que no tinguin un diàmetre superior a 14 cm de circumferència han d’estar protegits amb les mesures 
adequades. 
L'arbre o arbust ha de quedar al centre de l'escocell o del forat de plantació. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig (de la posició de l'exemplar):  ± 10 cm 
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PLANTES: 
Les plantes han de quedar a la situació i amb la densitat de plantació indicades a la DT. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L'inici de la plantació exigeix l'aprovació prèvia per part de la DF. 
S'ha de regar amb la freqüència i quantitat indicada per la DF, fent-ho preferentment a primera hora del matí o a última 
de la tarda. 
No s'ha de plantar en temps de glaçades, ni amb vents forts, amb pluges quantioses o amb temperatures molt altes o 
sòl excessivament mullat. 
ARBRES I ARBUSTS: 
L'obertura del forat o, en el seu cas, la rasa de plantació s'ha d'haver fet amb la major antelació possible per afavorir la 
meteorització del sòl. 
Dimensió mínima del clot de plantació 
- Arbres: 
- Amplària:  2 x diàmetre de les arrels o pa de terra 
- Fondària:  1,5 x fondària de les arrels o pa de terra 
- Arbusts: 
- Amplària:  diàmetre de les arrels o pa de terra + 15 cm 
Si el terreny és molt sec abans de plantar s'ha d'omplir el forat d'aigua per tal d'humitejar la terra. 
Abans de procedir a la plantació s'ha de col·locar una capa de terra adobada de 20 cm de gruix, on s'han de dipositar 
les arrels. 
La resta del forat s'ha d'omplir amb terra adobada, en capes de menys de 30 cm, compactades amb mitjans manuals. 
La capa de sòl fèrtil ha de tenir, com a mínim, 60 cm de fondària, un cop compactada. 
No han de quedar bosses d'aire entre les arrels i la terra. 
No s'ha d'arrossegar l'exemplar, ni s'ha de fer-lo girar una vegada assentat. 
La poda postplantació s'ha de limitar el mínim necessari per eliminar les branques danyades. 
S'ha d'habilitar un escocell ben anivellat i amb un 20% de diàmetre més gran que el forat de plantació i 25 cm de 
fondària. 
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR: 
S'ha d'extreure la planta del contenidor en el mateix moment de la plantació. S'ha de recuperar i emmagatzemar 
l'envàs, o bé s'ha d'introduir dins del forat de plantació i s'ha de procedir a trencar-lo i retirar-lo. 
Immediatament després de plantar s'ha de regar abundantment, procurant no embassar el fons del forat de plantació. 
SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA: 
S'han de netejar les arrels quedant només les sanes i viables. La planta s'ha de col·locar procurant que les arrels 
quedin en posició natural, sense que es dobleguin, en especial les de major diàmetre. 
Immediatament després de plantar s'ha de regar abundantment, procurant no embassar el fons del forat de plantació. 
SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA: 
La col·locació del pa de terra al forat de plantació s'ha de fer sense fer malbé l'estructura interna del mateix. 
Immediatament després de plantar s'ha de regar abundantment amb cabal suficient per mollar les arrels dins del pa de 
terra. 
Quan és protegit amb malla metàl·lica i guix, una vegada dins del forat de plantació s'ha de trencar el guix i s'ha de 
tallar la malla metàl·lica amb cura, retirant tots aquests materials. 
PLANTES: 
Els treballs de condicionament del sòl s'han d'haver fet amb antelació suficient per facilitar l'aireig del sòl. 
Quan el subministrament és en contenidor, els forats han de tenir, com a mínim, les mateixes dimensions d'aquest. 
Quan el subministrament és amb les arrels nues, aquestes s'han de netejar quedant només les sanes i viables. La 
planta s'ha de col·locar procurant que les arrels quedin en posició natural, sense que es dobleguin, en especial les de 
major diàmetre. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA, PA DE TERRA O EN CONTENIDOR: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*NTJ 08B:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal. Treballs de 
plantació. 
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PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL 

DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 

DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT 
 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments. 
S'han considerat els elements següents: 
- Vorada col·locada sobre terra o formigó 
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó 
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Demolició de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de 
què es disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, 
reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha 
d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 
El paviment no ha de tenir conductes d’instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de desmuntar els aparells 
d’instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui destorbar la feina. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones de 
l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions 
veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de 
seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de 
productes de construcció. 
 
 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA: 
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 
ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT: 
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m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT. 
TALL DE PAVIMENT: 
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada 
expressament per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes (PG 3/75) 
*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y 
cimentaciones. 
*Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-ADD/1975 
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones 

  
____________________________________________________________________________ 

  
 

TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 

TUBS I ACCESSORIS DE FOSA 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Canalització amb tub de fosa dúctil i la col·locació d’accessoris, col·locats al fons de la rasa. 
S’han considerat els tipus d’accessoris següents: 
- Peces en forma de T per a derivacions 
- Peces en forma de colze per a canvis de direcció 
- Reduccions de diàmetre amb cons i plaques de reducció 
- Elements per a realitzar les unions de tubs i peces especials de canalització amb els corresponents accessoris de 
fosa dúctil 
S’han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents: 
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua, gas, 
calefacció, etc.) 
- Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar trams lineals, equilibrats i 
amb predomini d'accessoris indistintament al llarg del seu recorregut (instal·lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.) 
S'han considerat els tipus d'unió següents: 
- Unió de campana amb anella elastomèrica 
- Unió de campana amb anella elastomèrica i contrabrida d'estanquitat 
- Unió de campana amb anella elastomèrica i contrabrida de tracció 
- Unió per testa amb brides exemptes, anelles elastomèriques i maniguet de reacció en cada unió 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar) 
- Replanteig de la conducció 
- Col·locació de l’element en la seva posició definitiva 
- Execució de totes les unions necessàries 
- Neteja de la canonada 
- Retirada de l’obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc. 
No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació d'accessoris. La variació del 
grau de dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva 
col·locació es considera una unitat d'obra diferent. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions 
apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 
L'accessori ha de quedar alineat amb la directriu dels tubs a connectar. 
La unió entre dos elements de la canalització ha de quedar feta de manera que l'extrem llis d'un d'ells, penetri en 
l'extrem en forma de campana de l'altre. 
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L'estanquitat s'obté per la compressió de l'anella elastomèrica situada a l'interior de l'extrem de la campana mitjançant 
la introducció de l'extrem llis o bé, mitjançant una contrabrida que es recolza a l'anell extrem de la campana i que s'hi 
subjecta amb cargols de cabota en aquells casos en què s'indica que la unió té contrabrida d'estanquitat. 
En les unions amb contrabrida d'estanquitat, aquesta ha de tenir col·locats tots els bulons els quals han d'estar apretats 
amb el següent parell: 
- Bulons de 22 mm:  120 Nm 
- Bulons de 27 mm:  300 Nm 
En les unions amb contrabrida de tracció, aquesta ha de tenir col·locats tots els bulons i ha d'estar en contacte en tot el 
seu perímetre amb la boca de la campana. 
En les unions embridades, la brida ha de tenir col·locats tots els seus cargols i el junt d'estanquitat. 
En les unions per testa, l'estanquitat s'obté per la compressió de les dues anelles elastomèriques col·locades a cada 
extrem del maniguet de reacció, comprimides per les brides. 
COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
Ha d'estar situat sobre un llit de recolzament, la composició i el gruix del qual han de complir l'especificat en la DT. 
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. 
Si la canonada té un pendent >= 25% ha d’estar fixada mitjançant brides metàl·liques ancorades a daus massissos de 
formigó. 
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu cas), inundacions de 
la rasa i de les variacions tèrmiques. 
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts singulars (corbes, 
reduccions, etc.), han d'estar ancorades a daus massissos de formigó. 
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per un pla 
superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm. 
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en el seu plec de 
condicions. 
Distància de la generatriu superior del tub a la superfície: 
- En zones amb trànsit rodat:  >= 100 cm 
- En zones sense trànsit rodat:  >= 60 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
Per a fer la unió dels tubs no s’han de forçar ni deformar els extrems. 
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i 
l'adherència amb les parets. 
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts. 
El lubricant que s'utilitzi per a les operacions d'unió dels tubs no ha de ser agressiu pel material del tub ni per a l'anella 
elastomèrica, fins i tot a temperatures elevades de l'efluent. 
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves. 
A totes les superfícies que hagin estat mecanitzades se'ls ha de refer el recobriment afectat per mitjà de pintura epoxi 
d'assecatge ràpid. 
Els bulons de les brides i contrabrides s'han d'apretar en diferents passades, seguint un ordre de diàmetres oposats. 
Les femelles de les unions dels ramals embridats s'apretaran amb una clau dinamomètrica fins el valor indicat a la DT. 
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar un dissolvent d'olis i greixos, i finalment aigua, 
utilitzant els desguassos previstos per a aquestes operacions. 
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic després de 
rentar-la. 
COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte. 
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freàtic de la rasa 
corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF. 
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub. Es recomana la suspensió del 
tub per mitjà de bragues de cinta ampla amb el recobriment adequat. 
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 
L'amplària de la rasa ha de ser més gran que el diàmetre de l'element més 60 cm. 
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer d'aquesta manera, cal fixar-la 
provisionalment per evitar el lliscament dels tubs. 
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. 
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Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin impedir 
el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.). 
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant desguassos a l'excavació. 
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el junts descoberts. 
Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la rasa. 
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de pressió 
interior i d'estanquitat segons la normativa vigent. 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF. 
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar de forma que els junts de les 
canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva reparació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TUBS: 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per 
connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. 
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per 
col·locar. 
ACCESSORIS: 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la 
subjecció dels mateixos. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destina. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS. ELEMENTS ESPECIALS PER A TUBS 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Aquest plec de condicions tècniques és vàlid pels daus d’ancoratge de formigó destinats a la fixació de canonades de 
qualsevol diàmetre amb pendents superiors al 20% i pels daus de formigó destinats a la subjecció dels accessoris de 
que consti la instal·lació (colzes, reduccions, vàlvules, etc.) 
L’execució de la partida d’obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Excavació del pou de fonament del dau 
- Encofrat de les parets 
- Preparació de les fixacions de la canonada o accessori 
- Subministre del formigó 
- Comprovació de la plasticitat del formigó 
- Abocament del formigó 
- Curat del formigó 
- Col·locació de les fixacions de les canonades 
- Transport a un abocador autoritzat dels materials sobrants 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L’ancoratge tindrà la forma i dimensions indicats a la DT. 
La seva posició, el pla de recolzament i l’alineació d’aquest amb el traçat de la canonada seran els indicats a la DT amb 
les correccions expressament acceptades per la DF durant el replanteig. 
Els perfils de les fixacions de la canonada estaran confeccionats al taller i galvanitzats posteriorment. En cap cas es 
treballarà el perfil en obra un cop galvanitzat aquest. 
Les unions dels diferents elements que constitueixen la instal·lació quedaran situades fora de l’ancoratge. 
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. 
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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. 
Resistència característica estimada del formigó (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x Fck 
Toleràncies d'execució: 
- Rectitud dels paraments vistos: ± 6 mm/2 m 
- Rectitud dels paraments ocults: ± 25 mm/2 m 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la UNE 36831. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
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. 
No es formigonarà sense la conformitat i consentiment de la DF, una vegada revisada la posició de les armadures i 
d’altres elements ja col·locats, l’encofrat, la neteja del fons i laterals, i s’hagi aprovat la dosificació, mètode de transport 
i posada en obra del formigó. 
El contratista presentarà al començar les feines un pla de formigonat per a cada element de l’obra, el qual serà aprovat 
per la DF 
Aquest pla consisteix en l’explicitació de la forma, mitjans i procés que el contratista seguirà per a la col·locació del 
formigó. 
En el pla hi constarà: 
- Descomposició de l’obra en planes de formigonat, indicant el volum de formigó a utilitzar en cada unitat. 
- Forma de tractament de les juntes de formigonat. 
Para cada unitat hi constarà: 
- Sistema de formigonat (mitjançant bomba, amb grua i cubilot, canaleta, abocament directe, etc.) 
- Característica dels mitjans mecànics. 
- Personal. 
- Vibradors (característiques i nom d’aquests, indicant els de recanvi per possible avaria). 
- Seqüència de reblert dels moles. 
- Mitjans per a evitar defectes de formigonat pel pas de persones (passarel·les, bastides, taulons o d’altres. 
- Mesures que garanteixin la seguretat dels operaris i personal de control. 
- Sistema de curat del formigó. 
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es prevegi que 
durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix 
precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de 
l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida. 
El 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 es farà per vibratge. 
El vibratge serà més intens en zones d’alta intensitat d’armadures, a les cantonades i en els paraments. 
Si s’espatllen la totalitat dels vibradors es continuarà la compactació per piconatge fins a arribar a una junta adequada. 
Un cop abocat el formigó a l’encofrat no es podran corregir ni l’aplomat ni l’anivellament. 
No es poden corregir els defectes al formigó sense les instruccions de la DF. 
El sistema de curat serà amb aigua sempre que sigui possible. 
El curat amb aigua no s’executarà amb recs esporàdics del formigó, sinó que s’ha de garantir la constant humitat de 
l’element, amb recintes que mantinguin una làmina d’aigua, materials tipus xarpellera o geotèxtil permanent humitejats, 
sistemes de rec continus o cobriment complert mitjançant plàstics. 
Quan no sigui possible el curat amb aigua s’utilitzaran productes filmògens que compliran les especificacions pròpies 
dels seu plec de condicions. 
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 
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- 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. 
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. 
ABOCAMENT DESDE CAMIÓ O AMB CUBILOT: 
L'abocada ha de ser lenta per evitar la segregació i el rentat de la mescla ja abocada. 
La velocitat de formigonat serà suficient per a assegurar que l’aire no quedi retingut al formigó. Al mateix temps es 
vibrarà enèrgicament. 
El gruix de la tongada el fixarà la DF amb l’objectiu d’assegurar l’efecte de vibratge en tota la massa,  
El gruix de la tongada no serà superior a: 
- 15 cm per a formigons de consistència seca 
- 25 cm per a formigons de consistència plàstica 
- 30 cm per a formigons de consistència tova 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’ancoratge executat segons la geometria de cada element definida segons les especificacions de la DT i amb 
les modificacions i singularitats acceptades prèvia i expressament per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes (PG 3/75) 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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DESMUNTATGES I ARRENCADES DE PAVIMENTS I SOLERES 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments. 
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà transportat a un abocador. 
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, i ha de ser netejat, classificat, 
identificat amb marques que siguin reconeixibles amb posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original. 
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 
- Paviment de rajola ceràmica, pedra natural, llambordins o còdols 
- Material sintètic i capa d'anivellació 
- Terratzo i capa de sorra 
- Solera de formigó 
- Esglaó 
- Revestiment d'esglaó 
- Recrescut de morter de ciment 
- Sòcol de fusta, ceràmic o de pedra 
Determinació del grau de dificultat d’intervenció a les unitats d’obra on intervenen restauradors: 
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes: 
     - Degradació de l’element a tractar 
     - Resistència al tractament 
     - Dificultat d’accés a l’element a tractar 
- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri: 
     - Suma 0 a 3:  Grau de dificultat baix 
     - Suma 4 a 6:  Grau de dificultat mitjà 
     - Suma 7 a 9:  Grau de dificultat alt 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Enderrocs o arrencades: 
- Preparació de la zona de treball 
- Demolició de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de runa sobre camió 
Desmuntatge: 
- Preparació de la zona de treball 
- Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal 
- Desmuntatge per parts, i classificació del material 
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec 
- Càrrega i transport de la runa a l'abocador 
 
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. 
DESMUNTATGE: 
El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original. 
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé. 
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d'estar separades del terra. 
 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha 
d'especificar, com a mínim: 
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- 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. 
Els materials d’aplec i posterior reaprofitament s’han de situar en una zona amplia i arrecerada. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de 
productes de construcció. 
ARRENCADA DE PAVIMENTS SITUATS SOBRE SOSTRES: 
El paviment s'aixecarà abans de procedir a l'enderroc de l'element resistent en el qual està col·locat, sense afectar la 
capa de compressió del sostre ni debilitar les voltes, bigues o biguetes. 
No es dipositarà runa damunt de les bastides. 
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports pròpies que hagin de mantenir-se dempeus o d'edificacions i elements 
aliens a l'enderroc. 
No s'acumularà runa amb un pes superior a 100 kg/m2 damunt dels sostres, en cap cas. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA: 
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 
ENDERROC DE SOLERA LLEUGERAMENT ARMADA, ARRENCADA I DESMUNTATGE DE PAVIMENT, 
ARRENCADA DE RECRESCUT: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes (PG 3/75) 
*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y 
cimentaciones. 
*Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-ADD/1975 
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones 

PINTATS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos mitjançant diferents capes 
aplicades en obra.  
S'han considerat els tipus de superficies següents:  
- Superfícies de fusta  
- Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure)  
S'han considerat els elements següents:  
- Paraments 
- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres) 
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- Tubs  
- Fregat d'òxid, neteja i repintat de reixa o barana  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb aplicació de les capes 

d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la composició de la pintura d'acabat 
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat  
CONDICIONS GENERALS:  
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.  
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.  
A les finestres, balconeres i portes, s'admet que s'hagin protegit totes les cares però que només s'hagin pintat les 
visibles.  
PINTAT A L'ESMALT:  
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:  >= 125 micres  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: 
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 
- Humitat relativa de l'aire > 60%  
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja  
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer 
les parts afectades.  
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.  
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions del fabricant.  
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.  
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la DF.  
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament diluïda, segons les 
instruccions del fabricant.  
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i després de 
l'aplicació.  
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.  
SUPERFÍCIES DE FUSTA:  
La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres defectes.  
El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondària mínima de 5 mm, ha de ser inferior a un 
15% per a coníferes o fustes toves i a un 12% per a frondoses o fustes dures.  
S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta de les mateixes característiques. Els nusos 
sans que tenen exsudació de resina s'han de tapar amb goma laca.  
Abans de l'aplicació de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els possibles defectes amb massilla, segons les 
instruccions del fabricant; passar paper de vidre en la direcció de les vetes i eliminar la pols.  
SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE):  
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni òxid.  
En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha de desgreixar la superfície. 
Tot seguit s'han d'aplicar les dues capes d'emprimació antioxidant. La segona s'ha de tenyir lleugerament amb pintura.  
En el cas d'estructures d'acer s'han de tenir en compte les següents consideracions: 
- Abans d'aplicar la capa d'emprimació les superfícies a pintar han d'estar preparades adequadament d'acord amb les 
normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3. 
- Si s'aplica més d'una capa s'ha d'utilitzar per a cadascuna un color diferent. 
- Després de l'aplicació de la pintura les superfícies s'han de protegir de l'acumulació d'aigua durant un cert temps.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS DE FUSTA O D'ACER O PORTES ENROTLLABLES:  
m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.  
Cal considerar el desenvolupament del perímetre.  
PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX:  
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, 
excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. 
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat.  
PINTAT DE PORTES, FINESTRES I BALCONERES:  
m2 de superfície de cada cara del tancament practicable tractat segons les especificacions de la DT amb les 
deduccions corresponents als envidraments segons els criteris següents:  
Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una superfície envidrada de: 
- Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50% 
- Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25% 
- Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix  
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En les portes extensibles, la superfície s'ha d'incrementar el 50%  
PINTAT D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ O ELEMENTS DE CALEFACCIÓ:  
m2 de superfície d'una cara, definida pel perímetre de l'element a pintar.  
PINTAT DE TUBS O PINTAT O ENVERNISSAT DE PASSAMÀ:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PINTAT D'ESTRUCTURES D'ACER:  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento 
Básico de Acero DB-SE-A.  
PER A LA RESTA D'ELEMENTS:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual de la superfície a pintar.  
- Acceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF.  
- Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicació.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.  
Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment sobre un element metàl·lic (UNE EN ISO 2808)  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.  

 
____________________________________________________________________________ 

  
   

AJUDES DE RAM DE PALETA. FORMACIÓ DE PASSOS D'INSTAL.LACIONS 
 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Obertura d'un forat que travessi la paret, per a fer un pas de conductes o aparells d'instal·lacions. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig i marcat dels forats 
- Obertura dels forats 
- Verificació de la posició dels elements que travessin la paret 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'estar fet al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF. 
L’element que travessa la paret ha de quedar col·locat a la posició correcta en condicions de ser utilitzat, de rebre els 
mecanismes que li pertoquin (si és el cas), etc. 
El forat al voltant de l'element ha d'estar completament reblert, i enrasat amb el parament de la paret. 
Separació als brancals:  >= 20 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s’ha de fer cap forat fins passades 24h que la paret s’hagi acabat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de pas realment executat segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
 
 
 
 
 
Jordi Carreras          
Enginyer industrial 
Cap de l’àrea de territori i sostenibilitat           

  
 
  

 
 

 

 



 

 
 

 
 
Projecte de construcció del parc d’aprenetatge de can Terrers  Pàgina 300 

Projecte de camp d’aprenentatge de Can Terrers 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pla de control de qualitat. 
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El contingut del Pla de Control és el següent: 
 
 1.- Prescripcions sobre els materials. (CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA) Característiques tècniques 
que han de reunir els productes, equips i sistemes que s’utilitzin en les obres, així com els condicionants del 
seu subministrament, recepció i conservació, emmagatzematge i manipulació, les garanties de qualitat i el 
control de recepció que s’hagi de realitzar incloent el mostreig del producte, els assaigs a realitzar, els criteris 
d’acceptació i rebuig, i les accions a adoptar i els criteris d’ús, conservació i manteniment. 
 
 2.- Prescripcions en quan a l’execució per unitats d’obra. (CONTROL D’EXECUCIÓ) Característiques 
tècniques de cada unitat d’obra indicant el seu procés d’execució, normes d’aplicació, condicions que han de 
complir-se abans de la seva realització, toleràncies admissibles, condicions d’acabat, conservació i 
manteniment, control d’execució, assaigs i proves, garanties de qualitat, criteris d’acceptació i rebuig. 
 
 3.- Prescripcions sobre verificacions en l’obra acabada. (CONTROL DE L’OBRA ACABADA) S’indicaran les 
verificacions i proves de servei que s’hagin de realitzar per comprovar les prestacions finals de l’obra.  

 
 

Així doncs, podem dir que el Pla de Control de Materials i Execució d’obra ha de generar diversos tipus de 
controls, que són els següents: 
 
 A.- Pels materials.  
 
A1.- INSPECCIONS: Controls de recepció en obra de productes, equips i sistemes. 
Tenen per objecte comprovar que les característiques tècniques dels productes, equips i sistemes 
subministrats satisfan el que s’exigeix en projecte.   
Es faran a partir de:  
- El control de la documentació dels subministrament, que com a mínim contindrà els següents documents: 

- Documents d’origen, full de subministrament i etiquetat.  
- Certificat de garantia del fabricant - Documents de conformitat o autoritzacions administratives, 
inclòs el marcat CE.  
- El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat. 

 
A2.- ASSAIGS: Comprovació de característiques de materials segons el que estableix la reglamentació 
vigent. S’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la DF.  
 
B.- Unitats d’obra.  
 
B1.- VERIFICACIONS. Operacions de control d’execució d’unitats d’obra. Es comprovarà l’adequació i 
conformitat amb el projecte.  
B2.- PROVES DE SERVEI. Assaigs de funcionament de sistemes complerts d’obra, un cop finalitzada 
aquesta. Seran les previstes en projecte o les ordenades per la DF i exigides per la legislació aplicable 

 
Passem tot seguit a enumerar les proves i controls mínimes que caldrà realitzar per tal de complir amb el 
que estableix el CTE en relació al Control de Materials i Execució, així com amb el Decret 375/88 de la 
Generalitat de Catalunya. En el Plec de Condicions es detallen amb més concreció els controls a realitzar.  
 
LLISTAT MÍNIM DE PROVES I CONTROLS A REALITZAR. 
 

1. SUBSISTEMA MOVIMENT DE TERRES.  
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- Excavació: 
- Control de moviments de l’excavació.  
- Control del material de replè i del grau de compactat. 
- Gestió de l’aigua:  
- Control del nivell freàtic.  
- Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa trencaments hidràulics.  

 
2. SUBSISTEMA SOTA - RASANT FONAMENTS.  

 
2.1.- DADES PRÈVIES I DE MATERIALS.  
 

3. SUBSISTEMA ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT. EHE.  

 
3.1 CONTROL DE MATERIALS  
 
PLA DE CONTROL 
Passem tot seguit a enumerar les proves i controls mínimes que caldrà realitzar per tal de complir amb el 
que estableix el CTE en relació al Control de Materials i Execució, així com amb el Decret 375/88 de la 
Generalitat de Catalunya. En el Plec de Condicions es detallen amb més concreció els controls a realitzar.  
 
- Estudi geotècnic.  
- Anàlisi de les aigües, sempre que hi hagi indici que aquestes puguin ser àcides, salines o d’agressivitat 
potencial.  
- Control geomètric del replanteig i nivell de la fonamentació. Fixació de les toleràncies segons DB SE C 
“Seguridad Estructural Cimientos”.  
- Control del formigó armat segons EHE “EHE Instrucción de Hormigón Estructural y DB SE C Seguridad 
Estructural Cimientos”. (Veure apartat 3) 
- Control de fabricació i transport del formigó armat. (Veure apartat 3)  
Control dels components del formigó segons EHE, la Instrucció per a la Recepció de Ciments, els Segells de 
Control o Marques de Qualitat i el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars:- Ciment (Decret 375/88 de la 
Generalitat)  
- Aigua per pastar (Decret 375/88 de la Generalitat)  
- Àrids (Decret 375/88 de la Generalitat) - Altres components (abans de l’inici de l’obra) o Additius per a 
formigó (Decret 375/88 de la Generalitat) o Addicions per elaborar formigó: Cendres volants (Decret 375/88 
de la Generalitat) o Addicions per elaborar formigó: Fum de sílice (Decret 375/88 de la Generalitat)  
- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat)  
 
Control de qualitat del formigó segons EHE i el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars:  
- Resistència (Decret 375/88 de la Generalitat)  
- Consistència (Decret 375/88 de la Generalitat)  
- Durabilitat (Decret 375/88 de la Generalitat)  
- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat) Assaigs de control del formigó: (Decret 375/88 de 
la Generalitat)  
- Modalitat 1: Control a nivell reduït  
- Modalitat 2: Control al 100 %  
- Modalitat 3: Control estadístic del formigó  
- Assaigs d’informació complementaria (en els casos contemplats per la EHE en els articles 72º i 75º i en 
88.5, o quan així s’indiqui en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars).  
- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat) Control de qualitat de l’acer: (Decret 375/88 de la 
Generalitat) 
- Control a nivell reduït:  
- Només per armadures passives.  
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- Control a nivell normal:  
- S’ha de realitzar tant per armadures actives com a passives.  
- És l’únic vàlid per a formigó pretesat.  
- Tant per productes certificats com pels que no ho siguin, els resultats de control de l’acer han de ser 
coneguts abans de formigonar.  
- Comprovació de soldabilitat:  
- En el cas d’existir empalmes per soldadura  
 
3.2 CONTROL DE LA EXECUCIÓ  
 
Nivells del control de l’execució: (Decret 375/88 de la Generalitat)  
- Control d’execució a nivell reduït:   
- Una inspecció per cada lot en que s’ha dividit l’obra.  
- Control de recepció a nivell normal:  
- Existència de control extern.  
- Dues inspeccions per cada lot en que s’ha dividit l’obra.  
- Control d’execució a nivell intens:  
- Sistema de qualitat propi del constructor.  
- Existència de control extern.  
- Tres inspeccions per lot en que s’ha dividit l’obra. Fixació de toleràncies d’execució.  

 

 

3.3 SÈRIES DE CONTROL 
 
S’ha previst tres sèries de control tant per la mescla bituminosa com pel formigó a raó de tres sèries per 
tram, així, tal i com es disposa als amidaments, s’ha considerat una sèrie pel paviment bituminós i tres pel 
formigó. 
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Projecte de camp d’aprenentatge de Can Terrers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Estudi de gestió de residus 
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 

 
El present Estudi de Gestió de Residus es redacta segons el RD 105/2008 por el que es regula la producció i 
gestió dels residus de la construcció i demolició. 
El present Estudi realitza una estimació dels residus que es preveu que es produiran en els treballs 
directament relacionats amb l’obra i haurà de servir de base per a la redacció del corresponent Pla de Gestió 
de Residus per part del constructor. Al Pla es desenvoluparan i complementaran les previsions fetes en 
aquest document, en funció dels proveïdors concrets i del seu propi sistema d’execució de l’obra.  
Les especificacions concretes queden definides al Projecte al que el present Estudi de Gestió de Residus 
complementa.  

 
1. Estimació dels residus a generar 

L’estimació de residus a generar s’ha calculat a partir dels amidaments dels diferents residus d’enderroc del 
projecte.  
En aquesta estimació de residus es preveu residus perillosos com son els de la retirada de la canonada de 
fibrociment i la seva deposició controlada ja prevista als amidaments i al pressupost a les partides 2 i 3 del 
capítol 9 “Xarxa d’aigua potable SOREA” del present projecte. 
Per la resta dels treballs no es preveu la generació de residus perillosos, a excepció dels derivats de l’ús de 
substàncies perilloses com els dissolvents, pintures, etc i el dels seus envasos contaminats, tot i que la seva 
estimació s’haurà de fixar en el Pla de Gestió de Residus un cop es coneguin les condicions del seu 
subministrament i l’aplicació dels esmentats materials.  
 

2. Mesures de prevenció de generació de residus  

Per prevenir la generació de residus es preveu un espai de magatzem dels materials reutilitzables per tal de 
garantir que no es puguin portar per error a cap abocador i es pugui procedir al seu aprofitament posterior 
per part de l’Ajuntament.  

 
3. Reutilització, valorització o eliminació  

Es preveu la reutilització, per part de l’Ajuntament, dels elements que estiguin en bon estat com pot ser el 
mobiliari urbà i les llumeneres de les façanes. Les llumeneres de les façanes es reaprofitarà a la pròpia obra 
col·locades sobre columnes i la resta es posarà a disposició de l’Ajuntament pel seu emmagatzematge o 
possible reubicació al municipi.  
Les peces ceràmiques de commemoració de Patrimoni Històric, (la del bombardeig de la Garriga i de Villa 
Josefina), els faristols indicatius de la ruta del Centre de Visitants i els llambordins dels vials seran extretes, 
emmagatzemades i col·locades de nou al mateix punt on eren inicialment. 
Es reutilitzaran també les terres d’excavació de les pròpies rases pel reblert de rases que no precisin de ser 
emplenades amb sauló segons els detalla als amidaments del projecte, la resta es portaran a abocador 
controlat.  
De la resta de residus no es preveu cap altre tipus de reutilització, valorització o eliminació, per lo que el Pla 
de Gestió de Residus preveurà la contractació d’una Gestora de Residus autoritzada per a la corresponent 
retirada i tractament posterior dels residus, per lo que no es procedirà a cap activitat d’eliminació ni transport 
a abocador, directe des de l’obra. 

 
4. Mesures per a la separació de residus  

 
Mitjançant la separació de residus es facilita la seva reutilització, valorització i eliminació posterior. Al present 
Estudi es preveuen les següents mesures: - Separació de residus inerts (formigó, ceràmica, pedra, ...) - 
Separació de residus no perillosos o no especials (fusta, metall, plàstic, film, paper i cartró, ...) que 
majoritàriament corresponen als embalatges. El volum de residus previst per la totalitat de l’obra fa 
necessària la seva separació. De realitzar-se per fases i de no superar-se els límits fixats pel Decret 
s’aconsella igualment la seva separació de com a mínim el plàstic i el cartró: - Contenidor per plàstics - 
Contenidor per paper i cartró - Contenidor per residus barrejats no especials - Separació de residus 
perillosos o especials No es preveuen residus perillosos, a excepció dels possibles derivats de substàncies 
perilloses com els dissolvents, pintures, etc i dels seus envasos. Al Pla de Gestió de Residus s’especificarà 
la seva existència i el tipus de contenidor necessari. 
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Es disposaran contenidors específics per cada un dels residus que es generin, i la seva recollida es preveurà 
al Pla de Gestió de Residus de l’obra. Per situar els contenidors es reservarà un espai consensuat amb la 
Direcció Facultativa. Per la recollida de residus es comptarà amb la participació d’un Gestor de Residus 
autoritzat d’acord amb allò establert amb el Pla de Gestió de Residus. No obstant, al Pla de Gestió de 
Residus es podrà preveure la possibilitat de que siguin necessaris més contenidors en funció de les 
condicions de subministres, embalatges i execució dels treballs.  

 
5. Plec de condicions 

 A continuació s’estableix el Plec de Condicions Tècniques en relació amb la gestió de residus de 
construcció i enderroc per tal de regular les feines d’emmagatzematge, maneig, separació i, en el seu cas, 
altres operacions de gestió de residus de construcció i demolició dins de l’obra:  
 
A.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o demolició o 
material d’excavació. S’han considerat les operacions següents: 
 - Classificació dels residus en obra - Transport o càrrega i transport del residu: material procedent 
d’excavació o residu de construcció o demolició- Subministrament i recollida del contenidor dels residus. 
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà el tractament de 
valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació.  

 
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:  
S’han de separar els residus en les fraccions mínimes següents si es supera el límit especificat:  
- Formigó CER 170101 (formigó):  >= 160 t  
- Maons, teules, ceràmics CER 170103 (teules i materials ceràmics):  >= 80 t  
- Metall CER 170407 (metalls barrejats)  >= 4 t  
- Fusta CER 170201 (fusta):  <= 2 t  
- Vidre CER 170202 (vidre):  >= 2 t  
- Plàstic CER 170203 (plàstic) >= 1 t  
- Paper i cartró CER 150101 (envasos de paper i cartró):  >= 1 t  
Els materials que no superin aquest límits o que no es corresponguin amb cap de les fraccions anteriors, han 
de quedar separats com a mínim en les fraccions següents:  
- Si es fa la separació selectiva en obra:  

- Inerts CER 170107 (mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics que no contenen 
substàncies perilloses)      
 - No especials CER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen, mercuri, 
PCB ni substàncies perilloses)      
 - Especials CER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus barrejats, 
que contenen substàncies perilloses) 

 - Si es fa la separació selectiva en un centre de transferència (extern):    
   - Inerts i No especials CER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen, 
mercuri, PCB ni substàncies perilloses)     
  - Especials CER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus barrejats, 
que contenen substàncies perilloses) 

 Els residus separats en les fraccions establertes en la DT, s’emmagatzemaran en els espais previstos a 
l’obra per a aquesta finalitat. Els contenidors han d’estar senyalitzats clarament, en funció del tipus de residu 
que continguin, d’acord amb la separació selectiva prevista. Els materials destinats a ser reutilitzats han de 
quedar separats, en funció del seu destí final.  

 
RESIDUS ESPECIALS: 
Els residus especials sempre s’han de separar. Els residus especials s’han de dipositar en una zona 
d’emmagatzematge separada de la resta.  
Temps màxim d’emmagatzematge: 6 mesos.  
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Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en 
bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat.  
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la maquinà-ria 
d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals  
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les 
incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes.  
Els contenidors de residus especials han d’estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar excessiva. 
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s’han d’emmagatzemar en posició 
vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites. Els contenidors de residus especials 
s’han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat. 
  
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
l'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de 
seguretat suficients. Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions 
perjudicials del material. El contenidor ha d’estar adaptat al material que ha de transportar.  
 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la 
maquinària que s'utilitzi. 
 
TRANSPORT A OBRA:  
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la 
mateixa obra o entre dues obres. Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF. L'abocada s'ha de 
fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, 
han de complir les especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF.  

 
TRANSPORT A INSTAL·LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:  
El material de rebuig que la DF no accepti per a reutilitzar en obra s’ha de transportar a una instal·lació 
externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu. El transportista ha de lliurar un certificat on 
s’indiqui, com a mínim:  

- Identificació del productor i posseïdor dels residus  
- Identificació de l’obra de la qual prové el residu i el número de llicència  
- Identificació del gestor autoritzat que ha gestionat el residu- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i 
la seva codificació segons codi CER DISPOSICIÓ DE RESIDUS: Cada fracció s’ha de dipositar al 
lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de tractament especificat en la DT: 
valorització, emmagatzematge o eliminació.  

 
B.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I 
RESIDUS: El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, 
proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. Durant el transport s'ha de protegir el 
material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats.  
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.  
 
C.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ O RESIDUS:  
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el 
coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i 
expressament per la DF. La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de 
l'abocador. 
 
TERRES:  
Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents:  

Excavacions en terreny fluix: 15%  
Excavacions en terreny compacte: 20%  
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Excavacions en terreny de trànsit: 30 % 
Excavacions en roca: 25%  

 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: Es considera un increment per esponjament d'un 40%.  
 
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: m3 de volum realment classificat d’acord amb les especificacions de la DT.  
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ INERTS O NO ESPECIALS I DE  
MATERIAL D’EXCAVACIÓ: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida 
corresponent.  
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: kg de pes de cada tipus de 
residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent.  
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de 
cada tipus de residu al centre corresponent. No inclou l’emissió del certificat per part de l’entitat receptora.  

 
D.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de 
valorización y elimi-nación de residuos y la lista europea de residuos. Corrección de errores de la Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaci-ones de valorización y eliminación de 
residuos y lista europea de residuos.  
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.  
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del me-dio 
ambiente producida por el amianto.  
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels en-derrocs 
i altres residus de la construcció.  
 
Complementàriament establirem les següents prescripcions específiques en relació amb la gestió de 
residus: 
- A més de les obligacions previstes en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que executi l’obra 
estarà obligada a presentar a la Propietat de la mateixa un Pla que reflecteixi com es portarà a terme les 
obligacions que li pertoquen en relació amb els residus de construcció i enderroc que es vagin produint a 
l’obra. El Pla, un cop aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per l’Ajuntament, passarà a formar part 
dels documents contractuals de l’obra.  
- El posseïdor de residus de construcció i enderroc, quan no els gestioni per si mateix, i sense perjudici dels 
requeriments del projecte aprovat, estarà obligat a lliurar-los a un gestor de residus o a participar en un acord 
voluntari o conveni per la seva gestió. Els residus de construcció i enderroc es destinaran preferentment i per 
aquest ordre, a les operacions de reutilització, reciclatge o a altres formes de valorització. 
- El lliurament dels residus de construcció i enderroc a un gestor per part del posseïdor haurà de constar en 
documentació fefaent, en la que figuri, al menys, la identificació del posseïdor i del productor, l’obra de 
procedència i, si s’escau, el número de llicència de l’obra, la quantitat, expressada en tones o en metres 
cúbics, o en totes dues unitats quan sigui possible, el tipus de residus lliurats, codificats segons la llista 
europea de residus publicada per Orden MAM/304/2002 del 8 de febrer, o norma que la substitueixi, i la 
identificació del gestor de les operacions de destí.  
- El posseïdor dels residus està obligat, durant l’espai de temps en que es trobin en el seu poder, a mantenir-
los en condicions adequades d’higiene i seguretat, així com a evitar la barreja de fraccions ja seleccionades 
que impedeixin o dificultin la seva posterior valorització o eliminació. 
 - Quan el gestor al que el posseïdor lliurii els residus de construcció i enderroc efectui únicament operacions 
de recollida, emmagatzematge, transferència o transport, en el document de l’entrega haurà de constar 
també el gestor de valorització o d’eliminació ulterior al que es destinaran els residus. En tot cas, la 
responsabilitat administrativa en relació amb la cessió dels residus de construcció i enderroc per part dels 
posseïdors als gestors es regirà per allò establert a l’article 33 de la Ley 10/1998 del 21 d’abril. 
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