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1.1- GENERALITATS

1.1.1.- Objecte del projecte
L’objecte d’aquest document es la redacció del projecte bàsic i d’execució, estudi bàsic de seguretat i
salut i estudi de gestió de residus per a la urbanització del Jardí de l’Ametller, integrat dins el concepte
“Eix 6-FEDER-Camí e Sant Jaume”, situat en la nova zona d’equipaments del nucli, al costat de les noves
piscines municipals en fase d’inici d’execució d’obres.
Definir i desenvolupar les actuacions a preveure per la execució d’aquest jardí botànic destinat
principalment a l’ametller atesa la singular relació que el vincula amb la població i el territori.

1.1.2.- Antecedents
En data Juny de 2017 es redacta per l’arquitecte municipal Jordi Gangolells i Feixas, i per encàrrec del
Ajuntament, una memòria valorada-avantprojecte que defineix les actuacions a preveure per la execució
del jardí botànic i que aquest projecte desenvolupa.
El document primigeni, i per tant el seu pressupost, son els documents que, en part, condicionen aquest
projecte per dos raons:
La primera, per el document en si mateix, que defineix un àmbit d’actuació, superfície, actuacions
principals, caseta agrobotiga, tancament perimetral, etc...
La segona per que el document previ, aprovat per l’ajuntament es el document base del encàrrec
del projecte per part de la Diputació de Lleida.

1.1.3.- Promotor i finançament
El promotor d’aquesta actuació es :
Diputació de Lleida. Carrer del Carme, 26 25007 Lleida NIF: 2500000A
Encàrrec del avantprojecte i Execució de les obres.Ajuntament de Vilagrassa
CIF. P-2530600B
c/ Tàrrega 12, 25330 Vilagrassa
tf. 973 311 162
Encàrrec del projecte.Diputació de Lleida
NIF: 2500000A
c/ del Carme 26, 25007 Lleida
tf. 973 249 200
FINANÇAMENT: Aquesta operació es va presentar, i va estar seleccionada, a la convocatòria per a
seleccionar operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya
2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, d'acord amb l'Ordre PRE/105/2018, de 2 de juliol (DOGC núm. 7658, de
6 de juliol) Per tant, el 50% de l'objecte d'aquest contracte es cofinançat pel Fons Europeu de
Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del programa operatiu FEDER de
Catalunya 2014-202, objectiu d'inversió en creixement i ocupació.
ACCIONS DE CONSERVACIÓ DE PATRIMONI : Segons la memòria del projecte: Camí de Sant Jaume,
Xarxa pel Patrimoni,” l’execució de les accions anirà vinculada, contractualment, a unes revisions
periòdiques durant els dos anys posteriors a la finalització de la intervenció. L’objectiu d’aquesta mesura
és avaluar el grau de conservació, i identificar mesures per al manteniment i efectivitat dels objectius que
motiven la intervenció, que seran recollides en un Manual de conservació i manteniment del patrimoni
intervingut en el marc de l’Operació. Aquest manual s’elaborarà en el marc de l’Actuació de Coordinació i
es posarà a disposició dels municipis per tal de fer efectives les mesures en ell previstes”
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1.1.3.- Autor del projecte
Salvador Giné Macià. Arquitecte 11991-1 del COAC
Glorieta de Font Quer 3, local, baixos 25005 Lleida
NIF.- 40864871N
s.gine@coac.net
www.salvadorgine.com

1.1.4.- Documentació aportada. Avantprojecte aprovat
El promotor aporta :
1.- Avantprojecte aprovat anteriorment i que serveix de base per a la redacció d’aquest projecte
bàsic i d’execució
Les dades bàsiques de l’avantprojecte son les següents :
Redactor del avantprojecte:
Joan Gangolells Feixas. Arquitecte
Nº collegiat 9826-4 al COAC
c/ Compte Borrell 162, ppal E
08015 Barcelona
Superfície de l’àmbit.- 6.252 m2
Descripcions del avantprojecte envers l’emplaçament i l’entorn físic
Literalment diu :
“La intervenció es situa al nord de la població de Vilagrassa , ocupa 6252 m2 a cavall entre la
zona d’Equipaments en sòl urbà i la zona d’Equipaments en sòl no urbanitzable mes propera a la
llera del riu Ondara, L’edificació de 39,00 m2 es situa en sòl urbà. La parcel·la e s recolza en un
carrer en cul de sac amb l’única finalitat de donar aparcament als visitants. Amb aquesta obra,
desenvolupada en un altre projecte, es creen 28 places, 4 d’elles de discapacitats i diverses
places per les bicicletes. La presència immediata del riu Ondara, permetrà en fases posteriors el
condicionament de l’espai entre l’actuació i la llera, a més a més de la pròpia
llera i crear un recorregut paisatgístic cap a l’oest fins e l Camí d’Altet trobant abans una
entollada del propi riu i el pont dels 5 ulls.”
Descripcions del avantprojecte envers la inundabilitat del sector
Literalment diu :
“S’adjunten plànols d’inundabilitat de la zona per els períodes de retorn de 100 i 500 anys, a on
s’ha esgrafiat la ubicació de l’edificació . Per a períodes de retorn de 10 i 100 anys les crescudes
màximes previstes no surten de la llera de l riu davant de la zona on es fa l’actuació . Per a un
període de retorn de 500 anys la crescuda màxima prevista ocupa una petita part de l sòl no
urbanitzable davant de l’actuació , però queda allunyada de la construcció prevista .”
Proposta d’ordenació i formal
L’avantprojecte preveu una distribució uniforme i homogènia d’arbrat d’ametllers a banda i banda
d’un únic camí central a 36º mitjançant un marc de plantació de 3x4 m (450 unitats)
Situa el mòdul prefabricat, travessat en el centre del camí amb el costat mes llarg perpendicular a
la seva direcció. El mòdul prefabricat, de dimensions exteriors 12x3m, acaba tenint una amplada
interior útil de 2,50 m, incorpora una cambra higiènica de 1,75x2,00 m (3,50 m2) i un magatzem
de 2x0,80 m (1,60 m2) amb accés de 70 cm-armari. No defineix l’espai de mostrador i els
accessos exteriors al mòdul es situen oposats en el centre dels costats llargs, amb obertura cap
a l’interior, Tot i disposar la sala i la superfície de venda d’un espai de 2,50x9,40 m aquest es poc
funcional.

5

EXP-1902-PBE
JARDÍ DE L’AMETLLER. VILAGRASSA (Eix6-FEDER-Camí de Sant Jaume)
Diputació de Lleida / Ajuntament de Vilagrassa.
Projecte bàsic i d’execució. Octubre 2020

Pressupost de l’avantprojecte
Condicionaments i plantacions (53.042,78 €)
1 F2A11000 m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació
4,69
1.250,400
5.864,38
2 F22113L2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre
camió
0,26
6.252,000
1.625,52
3 F2214622 m3 Excavació per a rebaix en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora amb
escarificadora i càrrega indirecta sobre camió
5,09
1.875,600
9.546,80
4 FR266537 m2 Fresatge de terreny compacte a una fondària de 0,4 m, amb tractor sobre pneumàtics de
25,7 a 39,7 kW (35 a 54 CV) i equip de fresatge d'una amplària de treball de 2 a 2,99 m, per a un pendent del
12 al 25 %
0,39
6.252,000
2.438,28
5 FR2B1105 m2 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb mitjans manuals,
per a un pendent inferior al 12 %
1,33
6.252,000
8.315,16
6 FR222345 u Subministre, obertura de forat plantació i primer reg de prunus dulcis de 1 m
35,00
468,000
16.380,00
7 F2R35067 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km
4,08
800,000
3.264,00
8 FJS51662 m Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats
integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, instal·lada soterrada 10 cm, amb
l'obertura i el tancament de la rasa inclosos
2,16
1.600,000
3.456,00
9 E225T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 95% del PM
1,40
360,000
504,00
10 F9A1331L m3 Paviment de terra-ciment, amb terra seleccionada d'aportació i un 3 % de ciment pòrtland
amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R, amb estesa i piconatge del material al 100% del PM
25,76
64,000
1.648,64
Moviment de terres (947,97 €)
1 E2221422 m3 Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica sobre camió
7,12
40,680
289,64
2 E2R35035 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 2 i fins a
5 km
3,23
54,466
175,93
3 F931R01J m3 Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge
del material al 98% del PM
16,08
30,000
482,40
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Fonaments mòdul (1.211,45 €)
1 E3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat des de camió
11,25
7,000
78,75
2 135138A1 m3 Fonament en rasa de formigó armat HA-25/F/20/IIa abocat amb
bomba, armat amb 30 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades inclou part proporcional d'encofrat lateral amb taulons de
fusta
157,32
7,200
1.132,70
Estructura i tancament mòdul (38.280,00 €)
1 12345ERG U Caseta prefabricada de 36 m2 , model cube o similar totalment
acabada segons esquema
30.000,00
1,000
30.000,00
1 E4DERTYR m2 Mur de gabions de 15 cm amb caixons de malla d'inoxidable
230,00
36,000
8.280,00
Instal·lacions sanejament (544,20 €)
1 FD7F4575 m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, per anar formigonat, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la
rasa
9,07
60,000
544,20
Instal·lacions altres (5.100,00 €)
1 E12FFRTYU m2 mòdul solar fotovoltaic de cèl·lules de silici monocristal·lines
450,00
8,000
3.600,00
2 E123FFRT ud Inversor monofàsic de connexió a xarxa
1.500,00
1,000
1.500,00
Equipament botiga (9.220,00 €)
1 E432ASDR ud Mobiliari exposició i venda interior i picnic exterior
9.220,00
1,000
9.220,00
Control de qualitat i seguretat i salut (2.500,00 €)
1 E153DERTY u Control de qualitat
1.000,00
1,000
1.000,00
2 4153DFREW u Seguretat i salut
1.500,00
1,000
1.500,00

RESUM DEL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL INICIAL
Condicionaments i plantacions
Moviment de terres
Fonaments mòdul
Estructura i tancament mòdul
Instal·lacions sanejament
Instal·lacions altres

53.042,78
947,97
1.211,45
38.280,00
544,20
5.100,00

€
€
€
€
€
€
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Equipament botiga
Control de qualitat i seguretat i salut
SUMA PEM

9.220,00 €
2.500,00 €
110.846,40 €

1.1.5.- Situació i emplaçament

Les referències de les finques cadastrals afectades per l’àmbit son les següents :
25306A005000220000JS
25306A005000220001KD
Parcel·la 22 del polígon 5,(Paratge Hortes, Vilagrassa, l’Urgell)
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La superfície de la parcel.la segons cadastre es de 21.256 m2
Aquesta superfície (21.256,17 m2) queda desglossada en :
Ocupació del nou vial d’accés.- 855,49 m2
Subparcel·la a.- 8.936,48 m2
Subparcel·la c.- 9.645,95 m2
Subparcel·la b.- 1.818,25 m2
L’àmbit d’actuació del projecte ocupa part de la subparcel·la c.- (veure plànol F-02
“Emplaçament”)
1.1.6.- Consideracions prèvies del projecte
El projecte contempla les obres necessàries per la reconversió d’una parcel.la pròxima al nucli urbà en un
jardí botànic destinat principalment a l’ametller. L’ametller, i el seu fruit l’ametlla estan estretament
vinculats al municipi de Vilagrassa i el seu entorn, fins el punt que periòdicament es realitza la fira de
l’ametlla, una de les activitats principals de repercussió socio-cultural i econòmica del municipi. Un
element clau dins el patrimoni cultural i econòmic de Vilagrassa.
Les actuacions no contemplen cap mena d’obra d’edificació ni de urbanització de ferms i vials urbans,
únicament preveuen la adequació dels terrenys i camins pràcticament de la mateixa manera com si es
tractés d’una explotació agrícola mes, destinada a la plantació d’arbrat i arbustiva amb la diferència
respecte d’una explotació agrícola convencional, que els espais resultants son espais, o bé lúdics
(contemplació o esbarjo) o bé d’interpretació (didàctics envers l’univers de coneixements que aporta
l’ametller i la seva relació amb l’home des dels seus orígens)
Complementàriament es preveu la implantació d’un mòdul prefabricat a peu de parcel.la per a destinar-lo
a punt d’informació-agrobotiga i servei (tal i com ja contemplava l’avantprojecte)
Tot i això, s’analitza a la web de la CHE, la zona de policia del riu Ondara i es comprova en els diferents
plànols de la CHE les diferents línies d’inundabilitat, els EPRI, les Zones inundables, SNCZI, la delimitació
lleres públiques, els mapes de perillositat-calats, els mapes de risc i es comprova la no afectació per
l’activitat que contempla el projecte. A mes, la implantació del petit mòdul prefabricat es situa fora de
qualsevol àmbit d’influència que pogués condicionar.
S’incorpora en el projecte (memòria i plànols la justificació de la no afectació esmentada.
El plànol F-03 INUNDABILITAT CHE 2000 detalla gràficament la justificació des del punt de vista de la
CHE
Els plànols F-07_1 PROP PBE 1000 i F-04-1 POUM ORD1000 detallen gràficament la justificació des del
punt de vista del POUM vigent.
En base a aquests consideracions, i també al pressupost menor del projecte d’acord a les actuacions
previstes, el contingut del projecte s’adequa completament al que determina l’article 233 de la llei de 09 de
2017 relativa als contractes del sector públic, i conté, al menys :
Una memòria detallada, descriptiva, justificativa i constructiva.
Els plànols de conjunt i de detall necessaris per que l’obra i la ocupació del terreny quedin
perfectament definides.
El plec de prescripcions tècniques particulars degudament detallat per partides
El pressupost detallat amb estat d’amidaments, preus unitaris i descompostos, i resum del
pressupost.
L’estudi bàsic de seguretat i salut.
Altres no considerats necessaris pel tipus d’actuació.
En relació al desenvolupament de la documentació gràfica del projecte cal indicar el següent :
Atès que es tracta d’un projecte d’urbanització simple, que es desenvolupa en una planimetria
pràcticament horitzontal.
Atès que en el projecte no hi ha edificació convencional on es relacionin espacialment els
diferents subsistemes d’instal·lacions i d’elements constructius. (Només es preveu un petit mòdul
ja prefabricat que es disposa directament en obra)
Es per això que el projecte s’ha desenvolupat en el sistema convencional de format Autocad
DWG.
Tot i això, complementàriament, s’incorporen en annex al suport informàtic dels fitxers dwg, els
fitxers exportats a format IFC (fitxers d’intercanvi amb altres aplicacions BIM com REVIT)
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1.2- INFORMACIÓ PRÈVIA
1.2.1.- Tipus d’obra
És una promoció pública, impulsada per la Diputació de Lleida i l’Ajuntament de Vilagrassa.
1.2.2.- Estat inicial del conjunt
Superfície i límits
L’àmbit inicial destinat al jardí botànic te una delimitació i pressupost aproximats als del
avantprojecte previ aprovat:
Avantprojecte base aprovat.Superfície = 6.252 m2
PEM = 110.846,41 €
Projecte bàsic i d’execució.Superfície = 4.385 m2
PEM destinat = 110.846,41 €
Ocupa la part nord oest de la subparcel.la c (9.645,95 m2) situada entre les altres dos
subparcel·les que conjuntament configuren la parcel.la matriu, la subparcel.la a (de 8.936,48 m2,
al nord) i la subparcel.la b (de 1.818,25 m2 al sud)
L’àmbit del projecte, de 4.385,00 m2 és de forma rectangular-trapecial.
Topografia i elements interiors
De topografia originàriament plana pel seu us anterior agrícola, ara es troba modificada per
l’abocament produït sobre part d’ella de terres i runa procedents dels moviments de terres que es
van efectuar en la construcció anterior del vial d’accés i altres actuacions anteriors.
Ja està previst, per part del Ajuntament, realitzar en actuacions externes i prèvies a les que
preveu el projecte, la restitució de les cotes de la parcel.la a les anteriors, pràcticament
coincidents amb les que preveu aquest projecte.
El projecte contempla en tot l’àmbit la base topogràfica prevista i, pel que respecta a la vialitat
s’adequa a les rasants existents i previstes per el planejament urbanístic.
Vialitat i serveis existents i previstos
La parcel.la disposa d’accés urbanitzat des del vial de nova creació que discorre per el costat
oest de la parcel.la i esta connectat perpendicularment amb el carrer de Sebastià Sala i Bonastre,
actual límit nord-est del nucli urbà.
En aquest vial, segons informació municipal es disposa :
En la vorera, de serveis d’aigua, electricitat i telefonia
En la calçada, de serveis de clavegueram
També, segons informació facilitada pel Ajuntament, el projecte aprovat de la piscina municipal a
realitzar a l’altra banda de carrer, contempla en el límit de la nostra parcel.la el pas d’una
canonada d’aigua de reg provinent del canal proporcionada pel organisme de conca.
Aprofitant aquesta circumstància, es preveu connectar a la xarxa projectada en el costat oest de
la parcel.la, el que possibilitarà dotar adequadament la canalització prevista de reg en el projecte.
1.2.3.- Servituds existents
No hi ha servituds ni afectacions conegudes.
Els accessos al recinte es produiran per el vial d’accés de recent creació a la zona actual, que contempla
el jardí botànic en el marge est i la zona de piscines i equipaments municipals en el marge oest.

1.3- DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
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1.3.1.- Objectiu
El projecte te per objectiu la ordenació i adequació de l’àmbit atenent als següents criteris :
Paisatgístics i estètics (harmonia de colors, formes, olors, capaços de crear sensacions de
benestar i fruïció)
Funcionals i constructius, (que permetin el desenvolupament dels usos previstos amb durabilitat,
seguretat i economia)
D’atenció als diferents usos :
Espais d’interpretació del ametller
Espais de treball en plantació i manteniment
Espais d’esbarjo i lleure
1.3.2.- Estructura de l’ordenació. Concepte
Informació prèvia
Per a poder obtenir criteris de base per a la ordenació del àmbit s’han realitzat trobades
amb tècnics especialistes en l’àmbit de l’ametller, element central del jardí botànic en
projecte i s’ha estudiat diferent documentació relacionada, entre la que destaca el
document “apunts al projecte del jardí botànic de l’ametller” de Raul Jiménez Cano,
diverses publicacions de l’IRTA com el dossier tècnic nº22, juny 2007, “l’ametller” de
RuralCat i el Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la Generalitat de
Catalunya, i altres publicacions i entrevistes del Dr. Xavier Miarnau membre investigador
de l’IRTA, com la realitzada per la XIII Fira de l’ametlla a Vilagrassa el 16 de setembre
de 2016 relativa a la plantació d’ametllers.
Conclusió
L’ordenació s’estructura en un conjunt de “clústers” o espais interrelacionats, però
delimitats cadascun en el seu àmbit. En aquest conjunt, així ordenat, es podran
descriure les diferents interpretacions o característiques del ametller segons diferents
punts de vista :
a.- Botànic-històric.
Evolució del cultivar de l’ametller, tres branques que parteixen de la
domesticació, i passen per l’extensió a l’arc mediterrani per expandirse finalment a Amèrica i Austràlia.
b.- Tecnològic.
Diferents varietats (tradicionals, impulsades pel IRTA, foranes...) amb
les seves diferents característiques de temps de floració, patrons,
vigor, ports, fruits, etc...
Per una banda es realitzarà un recull de les diferents espècies i varietats de les 3
branques que mostrin aquest recorregut evolutiu (a) , i per altra banda es preveu
mostrar agrupacions per afinitat formal (alçades, floració, fruit, etc...) (b)
Aquest espai divulgatiu o d’interpretació es preveu inserit en un entorn paisatgístic i de
lleure que es determini com a captador de públic, realitzi una transició adequada amb el
Sòl Urbà Consolidat i sigui un element d’integració paisatgística i d’aportació de bellesa
formal.
1.3.3.- Programa funcional del projecte
a.- Zona d’accés-distribuïdor
En la cantonada sud-oest de l’àmbit, la mes propera al nucli urbà consolidat., es produeix l’accés
principal i públic al jardí.
L’accés es troba en el punt mig del nou carrer on recolzen els diferents equipaments municipals
(piscines, zona esportiva, etc..). El carrer disposa en els dos costats de suficients places
d’aparcament de vehicles i, just davant la porta d’entrada al jardí, la vorera ocupa l’espai
d’aquestes places per adequar l’espai d’espera i transició.
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Ja dins el jardí s’accedeix a aquest primer àmbit, que disposa dels següents elements :
Espai de recepció exterior, control d’accés, panell informatiu
Petit edifici, punt d’informació, serveis, agrobotiga
Aula-auditori al aire lliure.
Jardí lúdic-esbarjo
En el límit de la zona d’accés amb el vial es preveu una tanca metàl·lica amb vistes obertes al
jardí segons detalla gràficament el projecte

Les superfícies aproximades d’aquest zona estructurant i de serveis son :

EES / RTC ZONA US

ACABATS

Sup. Util

Espai estructurant i de serveis = ESS
Recinte temàtic "clúster" = RTC

EES (5/1/2)1
1
1
2
5
5
1

Recepció, control accés

paviment tarima fusta

86,49 m2

Edifici, punt inf, serveis, agrobotiga

mòdul prefabricat

23,27 m2

Porxos edifici (sobre tarima de fusta) mòdul prefabricat

m2

Aula-auditori al aire llure

paviment formigó-empedrat

123,72 m2

Jardí lúdic- z.esbarjo

paviment sauló

199,34 m2

Parterres-jardins

vegetal

199,32 m2

Altres (transició vorera)

paviment formigó-empedrat

29,50 m2

661,64

b.- Passeig distribuïdor
Al costat del punt de recepció (zona d’accés i edifici de serveis) s’inicia un passeig-distribuïdor
Aquest passeig s’alinea perpendicularment al carrer exterior i, tot seguint un costat del jardí
botànic, connecta amb els diferents “clústers” (recintes temàtics) mitjançant altres camins
d’inferior escala.
El passeig te una longitud de 68 metres, la seva secció transversal fa uns 5 m, i disposa d’accés
directe al exterior limitat als vehicles de servei del jardí botànic.
Mes endavant, i fora de les previsions d’aquest projecte, (veure plànol 07.2 “Previsions de
creixement. Compleció a futur”), aquest passeig acabarà de connectar directament pel seu costat
SO amb la trama urbana del carrer Sebastià Sala i Bonastre mitjançant un jardí lúdic on s’hi
podrà desenvolupar el futur centre de conferències, tallers i activitats culturals en SUC.
També es preveu la possibilitat d’augmentar cap aquesta banda la superfície destinada als tipus
mediterranis amb el marc de plantació que es consideri adequat.
Les superfícies aproximades d’aquest zona estructurant i de serveis son :

EES / RTC

ZONA US

ACABATS

Sup. Util

Espai estructurant i de serveis = ESS
Recinte temàtic "clúster" = RTC

EES (3)

3

Passeig connector

paviment sauló
canalet reg i passos formigó

357,38 m2
55,24 m2

412,62

c.- Recintes temàtics “clústers” i xarxa de petits camins
Es preveu en aquest projecte un conjunt de 5 “clústers” o recintes temàtics (a mes del recinte
destinat a recepció i actes al aire lliure)
Els recintes es destinen a les diferents zones d’interpretació
Els recintes son fusionables en grups de 2 contigus, si les necessitats de plantació així ho
requereixen.
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El caràcter de la divisió en “clústers” es eminentment flexible, de manera que es pot destinar uns
diferents percentatges de sòl a cada zona diferenciada d’interpretació segons es pugui
considerar en un futur.
Els caminets que recorren els diferents clústers es preveuen en una amplada útil de 2,5 m i es
destinen bàsicament al trànsit de vianants en els seus recorreguts lúdics, educatius o
d’interpretació del jardí atès que tots els clústers tenen accés per petites màquines i vehicles per
els perímetres de la subparcel.la.
Les superfícies aproximades d’aquestes zones son :
EES / RTC

ZONA US

ACABATS

Sup. Util

Espai estructurant i de serveis = ESS
Recinte temàtic "clúster" = RTC

RTC (5/9)
RTC (7)
RTC (8)
RTC (6)
RTC (7)
EES (5)
EES / RTC

9
5
7
8
6
7
5

plantació ametller
Parterres-jardins

505,01 m2
vegetal

104,11 m2

plantació ametller

653,28 m2

plantació ametller

318,35 m2

plantació ametller

414,71 m2

plantació ametller

491,12 m2

Parterres-jardins

vegetal

Camins entre plantacions

paviment tot ú

61,71 m2
754,96 m2

609,12
653,28
318,35
414,71
491,12
61,71
754,96 4377,51

d.- Perímetre de l’àmbit i enjardinament dels espais lúdics i d’esbarjo
El subministrament de les diferents espècies i ecotips de l’ametller i que son objecte
d’interpretació i investigació no es contemplen en aquest projecte (seguint el criteri inicialment
establert, i com així es contempla en l’avantprojecte inicial aprovat).
El que aquest apartat descriu es aquell enjardinament que necessàriament hi ha d’haver en els
espais d’estada i de trànsit i que afecta a les activitats d’esbarjo-lúdiques o educatives-culturals
sempre des del punt de vista eminentment paisatgístic per millorar la funcionalitat i el benestar de
l’estada.
També, per qüestions de seguretat i manteniment el projecte contempla el tancament del recinte.
Atesa la limitació pressupostària fixada, aquest tancament es planteja en dos tipus i acabats
diferenciats. Un tipus correspon al tancament principal al vial públic i en la zona destinat a accés,
activitats i esbarjo (37 ml). L’altre tipus, mes senzill, correspon a la resta del tancament.
La tanca projectada al carrer en la zona principal, consisteix en plaques verticals
d’entramat metàl·lic fixades a un sòcol base de formigó segons detall projecte.
La tanca de la resta de límits consisteix en una tanca convencional de malla de simple
torsió fixada a muntants de tub d’acer galvanitzat cada 3 m
Totes dues tanques permetran el creixement sobre la seva superfície de plantes
enfiladisses del tipus Hedera Hèlix i Partenocissus Tricuspidata en una fase posterior
que contempli la seva plantació. Aquesta vegetació entapissant del tancament, un cop
desenvolupada, generarà un fons d’escena adequat, que es podrà complementar en la
base interior del tancament amb una distribució arbustiva variada que aportaria notes de
color i aroma.
Lamentablement, el pressupost assignat a l’actuació obliga a preveure la
plantació d’arbustiva ornamental i les plantes enfiladisses en fases posteriors.
L’enjardinament dels espais destinats als visitants es considera fonamental per el compliment dels
objectius de benestar i gaudi dels usuaris.
En la ordenació del arbrat i altres elements de jardineria es proposa desenvolupar condicions de benestar
de tipus paisatgístic mitjançant combinacions de formes, colors i textures amb els arbres, les plantes i les
flors. Es preveuen combinar :
alineacions o grups,
mesures grans i petites
alçades altes i baixes,
acabats de color – afegint als diferents verds contrapunts de púrpura, grocs, vermells, blaus,...textures i olors....
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Es treballa amb la següent carta d’elements per les característiques particulars de cadascun d’ells (els
elements que no tenen unitat fixada son alternatius) :
Grups arbrat.Passeig i zona activitats (arbres de port gran, caducifoli) –ut-.
Tilia cordata o Tilia platiphylla -4Populus nigra itàlica -4Aesculus hippocastanum -1Quercus ilex -1Pinus pinea -1Punts d’accés o fites
Cupressus sempervirens stricta -4Passeig i zona activitats (arbres de port mitjà, color)
Prunus Pisardii / Prunus cerasifera atropurpurea -11Liquidambar styraciflua / Ginkgo biloba -3Cercis siliquastrum -6Cupressus sempervirens stricta -12Tamarix gallica
Grups arbust-planta.Pèrgola Terrassa-Quiosc (arbust enfiladís i entapissant) –ut-.
Wisteria sinensis
Paret de tancament exterior (planta enfiladissa i entapissant) –ut-.
Hedera hèlix
Partenocissus tricuspidata
Altres plantes i flors d’interès repartides en parterres, en petits grups i en bordures.
Arbust
Berberis-thunbergii-atropurpurea
Juniperus-horizontalis-glauca
Salvia nemorosa
Forsythia intermèdia
Festuca glauca
Alternanthera-bettzickiana
Grasses, gramínies
Miscanthus sinensis
Miscanthus sacchariflorus
Melica ciliata L
Phragmites australis
Saccharum officinarum
Aromàtiques
Laurus nobilis
Mentha_piperita
Lavandula-angustifolia
Rubus_idaeus_heritage
Rosmarinus_officinalis
Thymus-vulgaris
Flors
Anemone coronaria L
Allium_sphaerocephalon
Calendula officinalis L
Dahlia
Echinacea purpurea
Fritillaria imperialis L
Fritillaria meleagris L
Gaillardia aristata pursh
Glebionis coronaria L
Ismelia carinata
Rudbeckia
e.- Construccions auxiliars de servei
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Es la instal·lació d’una petita construcció lleugera, una mena de quiosc amb funcions de punt
d’informació, control d’accés, magatzem, agrobotiga i serveis. Es una instal·lació semioberta ja
que disposa d’un petit porxo i un accés que es pot obrir cap al espai exterior.
Atenent a criteris de relació qualitat-preu i de durabilitat en el manteniment, aquesta petita
construcció es preveu de muntatge en sec segons models ja testats i comprovats en nombrosos
emplaçaments que realitzen una funció de venda, magatzem, punt d’informació, serveis públics,
bar, etc...
El model previst de referència es el model Havana 50.25.14.B / 50.25.13.T de Microarquitectura
amb unes dimensions de 5,02x2,54 m i 12,5 m2 de sup. interior útil.
Els materials que composen l’element son els següents:
Estructura Suelo:
Estructura metálica galvanizada en caliente (perfiles según modelo) y pintada con epoxi poliéster (color RAL
9006 Aluminium, otros opcional). Pavimento en tablero contrachapado fenólico 15 mm (tipo carrocero
EXT/WBP) ut. módulos de 2,5x2,5 m 2
Estructura Paredes:
Estructura metálica secundaria oculta de tubos galvanizados
Techo:
Estructura metálica galvanizada en caliente (perfiles según modelo) y pintada con epoxi poliéster (color base
RAL 9006 Aluminium, otros en opción). Cubierta en monobloque (pieza única) de sándwich PRFVpolestireno-PRFV, lado superior blanco.
Falso techo:
bandejas de aluminio (color base RAL 9010 Pure White, otros en opción)
Revestimiento exterior:
tableros HPL de 10 mm, color a elegir según carta
Revestimiento interior:
tablero HPL 4mm, color a elegir según carta
Puertas exteriores:
con tapabocas y cerradura de seguridad de tres puntos y cinco llaves. Herrajes en acero inoxidable: bisagra
continua tipo librillo, tirador de diseño especial y manillón.
Ventanas abatibles con pistones hidráulicos ( 700N u otros según dimensión) . Herrajes en acero inoxidable:
bisagra continua tipo librillo, tirador de diseño especial y cierre mediante falleba central con dos puntos de
anclaje laterales.
Pared interior:
separadora de espacios, doble revestimiento HPL o en vidrio laminar 5+5
Ventilación natural no forzada por franja superior perimetral
Pavimento :
tablero HPL + recubrimiento parquet sintético AC5 (color Roble Soberano gris, otros bajo petición)
Trampillas:
integradas en el pavimento para la conexión de instalaciones de electricidad, agua o desagüe
Aislamiento exterior:
con 40 mm de poliestireno, densidad 30Kg/m2, entre los revestimientos exterior e interior.
Mostrador:
de 40 cm profundidad en cada ventana, acabado en tablero HPL
Estantería altillo:
30 cm de profundidad (h.202 cm) en cada una de las ventanas, acabado en tablero HPL
Cuadro eléctrico:
CMP, caja de mando y protección, empotrada
Mecanismo de protección general :
IGA, sobretensión o diferenciales
Mecanismos de protección individual:
magnetotérmico por cada línea individual
Mecanismos eléctricos:
enchufes e interruptores empotrados (excepto zona bajo mostrador con canaleta practicable) montados en
mecanismo doble tipo " NIESSEN Zenit", cableado tipo afumex y enfundado.
Iluminación:
luminarias tipo downligths LED18W 4000 K, empotrados en el falso techo
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Es preveu completar la terrassa amb la instal·lació d’una pèrgola-porxo en l’accés al quiosc i als
serveis.
Posteriorment, la pèrgola es preveu coberta per una wisteria sinensis (glicina) que s’emparrarà
des dels pilars que la sostenen.
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1.3.4.- Superfícies generals de l’àmbit

EES / RTC

ZONA US

ACABATS

Sup. Util

Espai estructurant i de serveis = ESS
Recinte temàtic "clúster" = RTC

EES (5/1/2) 1
1
1
2
5
5
1
EES (3)
3

Recepció, control accés

paviment tarima fusta

86,49 m2

Edifici, punt inf, serveis, agrobotiga

mòdul prefabricat

23,27 m2

RTC (5/9)

plantació ametller

Porxos edifici (sobre tarima de fusta) mòdul prefabricat
paviment formigó-empedrat

123,72 m2

Jardí lúdic- z.esbarjo

paviment sauló

199,34 m2

Parterres-jardins

vegetal

199,32 m2

Altres (transició vorera)

paviment formigó-empedrat

Passeig connector

paviment sauló
canalet reg i passos formigó

RTC (7)
RTC (8)
RTC (6)
RTC (7)
EES (5)
EES / RTC

9
5
7
8
6
7
5

m2

Aula-auditori al aire llure

Parterres-jardins

29,50 m2
55,24 m2

vegetal

104,11 m2
653,28 m2

plantació ametller

318,35 m2

plantació ametller

414,71 m2

plantació ametller

491,12 m2

Parterres-jardins

vegetal

Camins entre plantacions

paviment tot ú

TOTAL SUPERFICIE PROJECTE

412,62

505,01 m2

plantació ametller

altres

661,64

357,38 m2

61,71 m2
754,96 m2
7,80 m2

609,12
653,28
318,35
414,71
491,12
61,71
754,96 4377,51 m2
7,80
4385,31 m2

Lleida, octubre de 2020
L’arquitecte
SALVADOR
GINE MACIA

Firmado digitalmente por
SALVADOR GINE MACIA
Nombre de reconocimiento (DN): CN
= SALVADOR GINE MACIA, SN =
GINE MACIA, G = SALVADOR, C =
ES
Fecha: 2020.12.06 01:21:45 +01'00'

Salvador Giné i Macià
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2.-MEMÒRIA CONSTRUCTIVA
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2.1. ENDERROCS I GESTIÓ DE RESIDUS

2.1.1.- Descripció de la part subjecta a enderroc, superfícies i volums
No es preveuen partides d’enderroc en el projecte
2.1.2.- Gestió de residus. Compliment del REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
Es justifica en l’apartat de compliment de normativa d’aquesta memòria ENDERROCS I RESIDUS
En aquest projecte no es preveuen residus especials en l’enderroc consistents en plaques o altres
elements de fibrociment. En el cas que apareguin, aquests residus especials s’hauran de tractar amb les
mesures de protecció especifiques que fixa el decret i la legislació aplicable, manipulant-se per personal
especialitzat i dipositant-se els residus en dipòsits especials tant en l’obra com en el transport i la gestió al
dipòsit específic. Caldrà aportar per part del contractista els certificats que acreditin la correcta gestió en
tot el procés del enderroc, transport i dipòsit del material.

2.2. MOVIMENTS DE TERRES I PAVIMENTS

En funció de les diferents zones-usos de l’àmbit, es preveuen els moviments de terres i acabats finals de
paviment d’acord a les següents capes de base per cadascun :
Ús.- Recepció, control accés
Acabat.- paviment tarima fusta
Capes de base (de dalt a baix).Tarima empostissat fusta sobre rastell
Geotèxtil
Tot-ú
Geotèxtil
Ús.- Mòdul prefabricat, punt inf, serveis, agro-botiga
Acabat.- paviment interior del mòdul
Capes de base (de dalt a baix).Paviment interior
Llosa formigó armat
Làmina separadora de polietilè
Tot-ú
Geotèxtil
Ús.- Aula-auditori al aire lliure
Acabat.- paviment de formigó-empedrat
Capes de base (de dalt a baix).Paviment de formigó
Làmina separadora de polietilè
Tot-ú
Geotèxtil
Ús.- Jardí lúdic-esbarjo i Passeig connector
Acabat.- sauló
Capes de base (de dalt a baix).Sauló
Làmina separadora de polietilè
Tot-ú
Geotèxtil
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Finalment, es realitzaran les operacions d’obertura de rasa i rebliment i reposició del paviment en la vorera
existent per realitzar les connexions necessàries d’abastament d’aigua, subministrament elèctric i de
dades i evacuació d’aigües de sanejament a la xarxa pública que es troba davant la parcel.la.
US

Estrats de base (de dalt a baix)

Recepció, control accés

Tarima (10)

Edifici, punt inf, serveis, agro-botiga

Pav int mòdul Llosa FA (28)

LS Poliet Tot-ú

Geotèxtil

Aula-auditori al aire llure

Pav FA (15)

LS Poliet Tot-ú

Geotèxtil

Tot-ú

Geotèxtil

Tot-ú

Geotèxtil

Geotèxtil

Tot-ú (20) Geotèxtil

Altres (transició vorera)
Jardí lúdic- z.esbarjo

Sauló (10)

Passeig connector
Camins entre plantacions
Parterres-jardins

Terra vegetal

2.2.1. - Moviment de terres.
El moviment de terres previst serà mínim, ja que la zona d’actuació presentarà una topografia
pràcticament plana una vegada s’hagin fet les actuacions previstes pel ajuntament d’explanació i neteja
del solar d’acord a les cotes previstes en aquest projecte i respectant les rasants del plànol d’ordenació
del POUM.
El moviment de terres es correspondrà a l’estrictament necessari per tal de efectuar els rebaixos
corresponents :
per la caixa de paviment del passeig i la esplanada
per les rases i pous de la tanca mòdul prefabricat i bassa previstos
per les rases i pous dels passos d’instal·lacions i arquetes i pous necessaris.
L’excavació sota-rasant es portarà a terme amb mitjans mecànics i maquinària excavadora específica,
Durant l’excavació, es retiraran les soques i totes les arrels dels arbres existents, per tal d’evitar
esponjaments i espais buits en el terreny, susceptibles d’originar assentaments posteriors. Un cop
completada l’excavació es procedirà a les següents fases de l’obra en el menor espai de temps possible,
per evitar assentaments de recuperació del terreny, fenomen natural pel qual un terreny excavat intenta
recuperar la seva “posició” original per esponjament.
Durant l’execució d’aquesta fase de l’obra, s’haurà d’observar amb especial cura les Normes de Seguretat
Laboral i les disposicions reflectides a l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, així com les possibles
afectacions en les escomeses existents de línies elèctriques, enllumenat, aigua i xarxa de sanejament.

Neteja i esbrossada del terreny, amb mecànics i càrrega
4.385 m2
Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny compacte, amb mitjans mecànics
244 m3
Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM
815 m2
Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica del material excavat
1.6 m3
Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica del material excavat
50 m3
Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 70 cm de fondària, reblert i
compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora
101 ml
Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 60 cm d'amplària i 80 cm de fondària, reblert i
compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora
83ml
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Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega
amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km
918 m3
2.2.1. - Paviments.

Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 190 a 200 g/m2, col.locat
sense adherir
263 m2
Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material al 98% del PM
141 m3
Tarima fusta amb posts (90-20), llates i rastells de fusta de pi a l'autoclau, per a exterior,
escuadries 90x20 mm i 40x80 mm, segons disseny i detalls projecte, acabat natural.
Completament acabada, inclòs base, enrastellat, cantoneres, graons i altres elements necessaris.
Tot segons distribució i detalls del projecte i plànols.
86 m2
Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM
79 m3

2.3. – FONAMENTS I CONTENCIONS
Amb molt poca transcendència estructural, corresponent a la base de la tanca principal que limita amb
part del carrer i els petits pous del porxo del mòdul prefabricat i la font de la bassa del reg

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió
2 m2
Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/P/10/IIa, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió
7 m3
Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2
215 Kg
Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim, HA-25/P/20/IIa de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat des de camió
6 m3
Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màxima de 3 m, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
426 Kg
Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de 200x50 cm, per a murs de
contenció de base rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <= 3 m, per a deixar el formigó
vist
44 m2
Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 20 mm, abocat amb cubilot
6 m3
Armadura per a lloses AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15
cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080
45 m2
Encofrat amb plafons metàl·lics per a lloses de fonaments
23 m2
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2.4. – TANCAMENTS I DIVISÒRIES
En aquest capítol es contemplen els dos tipus de tanca que delimita l’àmbit :

Tanca a part del carrer, ancorada en el mur base de formigó abans descrit (ap. 2.3.) constituïda
per, reixat d'acer d'1,5 m d'alçària format per panells de 2 x 1,5 m d'entramat de platina/rodó de
60x60 mm format per platines verticals de 25x2,5 mm2 i rodons horitzontals, fixats
mecànicament a suports verticals de platina d'acer de 80x8 , situats cada 2,15 m als extrems de
cada panell, amb acabat galvanitzat i amb platines per a realitzar la fixació , col·locat
mecànicament al suport
37 ml
Porta de dues fulles batents de 3x2 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de
tub de 40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14 mm de pas i 2,2 mm de gruix, muntants de
tub de 80x80x2 mm, sòcol de planxa d'1,5 mm de gruix, passador amb topall antiobertura, perns
regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat, col·locada
1 ut.
Resta de tanca del recinte, constituïda per reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió
simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, pals de tub
galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i part proporcional de
pals per a punts singulars
234 ml
2.5.- DRENATGES, CANALITZACIONS I SERVEIS
La parcel·la disposa dels serveis urbanístics municipals d’abastament d’aigua potable, sanejament
d’aigües residuals i enllumenat públic, així com accés de vianants i per a vehicles.
Les connexions a la xarxa municipal es realitzen aprofitant-ne les existents, tan en el subministrament
d’aigua, de l’electricitat, com del sanejament.
2.5.1. – canal de reg. Anell

Canonada-col·lector de diàmetre nominal 400 mm, amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de rigidesa anular
SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat mitja i
col·locat al fons de la rasa inclòs la part proporcional de connexió al col·lector general exterior i
al canal obert interior, maniguets i altres accessoris necessaris.
83 ml
Cuneta profunda triangular, de 1,50 m a 2,00 m d'amplària i 0,33 m de fondària, amb un
revestiment mínim de 10 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a compressió,
inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants
24 ml
Canal prefabricat de formigó armat en forma de U, de 80 cm d'amplària interior, sobre solera de
10 cm de formigó HM-20/P/20/I, tipus canal cuneta de GLS prefabricados o similar, model
adaptat del ´´CA 120125H50 Canal Drenaje Armada´´ a mesures 80x125x50h interior
46 ml
Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant
accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa, inclòs la part proporcional de connexió a la
xarxa existent, col·locació de cinta de senyalització, maneguets d'unió, cala d'exploració d'acord
a la direcció facultativa, qualsevol control de qualitat sol·licitat per la companyia
subministradora, i altres accessoris necessaris totalment acabada i d'acord a les prescripcions
tècniques.
66 ml
Vàlvules, pericons i altres accessoris per aquestes xarxes.
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2.5.2. – canal de reg. Equip

Quadre elèctric de comandament i protecció per bombes inclòs part proporcional d'estesa de
cablejat des de quadre escomesa en quiosc
2 ut
Electrobomba autoaspirant de polipropilè reforçat amb fibra de vidre, monofàsica a 230 V, amb
una potència de 0,43 kW, cabal màxim 10 m³/h per a una pressió de 8 m.c.a. i nivell de pressió
sonora 68 dBA.
1 ut
Bomba centrífuga autoaspirant de 10 m3/h de cabal, com a màxim, de pressió màxima 2,5 bar,
de preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada
1 ut
Cambra de registre de formigó prefabricat sense fons de 120x120x105 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació i els accessoris corresponents
2 ut
2.5.3. – canal de reg. Bassa i perxa

Amb els elements ja comentats de formigó armat i perfils d’acer segons detalls constructius
plànols projecte.
2.5.4. – Sanejament quiosc.

Claveguera de 160 mm de diàmetre nominal, amb tub de paret estructurada, amb paret interna
llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de rigidesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat mitja i col·locat
al fons de la rasa, inclòs la part proporcional de connexió al col·lector general, maniguets i altres
accessoris necessaris.
15 ml
Pericó sifònic 40x40 de pas de formigó prefabricat amb fons, de 40x40 cm i 45 cm de fondària,
per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa registrable de formigó prefabricat
2 ut
2.5.5. – Abastament d’aigua quiosc.

Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant
accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa, inclos la part proporcional de connexió a la
xarxa existent, col.locació de cinta de senyalització, maneguets d'unió, cala d'exploració d'acord
a la direcció facultativa, qualsevol control de qualitat sol.licitat per la
companyia
subministradora, i altres accessoris necessaris totalment acabada i d'acord a les prescripcions
tècniques.
15 ml
Vàlvules, escomeses i pericons necessaris.
2.5.6. – Previsió comunicacions quiosc.

Canalització amb dos tubs de PVC corrugat de D=80 mm i dau de recobriment de 30x20 cm
amb formigó HM-20/P/20/I, inclòs la part proporcional de connexió a la xarxa existent,
col·locació de cinta de senyalització, separadors, maneguets d'unió, cala d'exploració d'acord a la
direcció facultativa, mandrilat posterior, qualsevol control de qualitat sol·licitat per LOCALRET
o companyia subministradora, subministrament de taps i fil guia en els conductes, i altres
accessoris necessaris totalment acabada i d'acord a les prescripcions tècniques.
15 ml
Vàlvules, escomeses i pericons necessaris.
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2.5.7. – Previsió altres serveis quiosc.

Subministrament i instal·lació de tub corbable corrugat de polietilè, de 160 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada.
13 ml
Vàlvules, escomeses i pericons necessaris.

2.6.- JARDINERIA
2.6.1. – Arbrat.

Subministrament d'Aesculus hippocastanum de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ
1 ut
Subministrament de Cercis siliquastrum de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ
6 ut
Subministrament de Liquidambar styraciflua de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ
3 ut
Subministrament de Populus nigra Italica (Pyramidalis) de perímetre de 20 a 25 cm, en
contenidor de 150 l
4 ut
Subministrament de Prunus cerasifera Pissardii (Atropurpurea) de perímetre de 18 a 20 cm, amb
pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ
11 ut
Subministrament de Quercus ilex de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ
1 ut
Subministrament de Tilia cordata de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ
4 ut
Subministrament de Cupressus sempervirens Stricta d'alçària de 400 a 450 cm, amb pa de terra
de diàmetre mínim 85 cm i profunditat mínima 102 cm segons fórmules NTJ
4 ut
Subministrament de Cupressus sempervirens Stricta d'alçària de 350 a 400 cm, amb pa de terra
de diàmetre mínim 75 cm i profunditat mínima 90 cm segons fórmules NTJ
12 ut
Subministrament de Pinus pinea d'alçària de 350 a 400 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim
75 cm i profunditat mínima 90 cm segons fórmules NTJ
1 ut
Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1
m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb
mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació
barrejada amb un 10% de compost i primer reg
47 ut
Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 14 a 18 cm de perímetre de tronc a 1
m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb
mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i
primer reg
75 ut (corresponen als ametllers dels clústers que es subministren fora de pressupost)
2.6.2. – Condicionament i operacions auxiliars.
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Aspratge simple d'arbre mitjançant 1 roll de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de
8 cm de diàmetre i 2 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 1
abraçadora regulable de goma o cautxú
47 ut
Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i
mitjans manuals
16,76 m3
2.6.3. – Reg 1.

Canonada per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb degoters auto compensats integrats
cada 33 cm, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos.
179 ml
Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa, inclòs la part proporcional d'obertura,
reblert, tancament de rasa i gestió del residu.
30 ml
Pericó rectangular de polipropilè, per instal·lacions de reg, de 67x48x32 cm, amb tapa amb
cargol per tancar col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral
6 ut
Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de tres peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI
316), de diàmetre nominal 1´´1/2, de 64 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització
soterrada
6 ut
Filtre per a instal·lació de reg d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant de
malla de 120 mesh, sense vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat
1 ut
Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat via infraroigs,
preu mitjà, per a un nombre màxim de 4 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells
de control, als elements governats, programat i comprovat
1 ut
Subministre i instal·lació de caixa de connexió de programador autònom Rain Bird tipus TBOS
o similar, de bateries de 9V, 1 estació, per a control de 1 solenoide per estació més una vàlvula
mestra o relé de connexió de tipus TBOS o similar, carcassa hermètica i submergible per a
col·locació en arqueta, totalment instal·lat i provat. Mesurada la unitat col·locada en obra.
3 ut
Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide
de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes
elèctrica i d'aigua amb connectors estancs
6 ut
Anella per a reg per degoteig amb tub de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats
integrats cada 33 cm, amb un diàmetre de l'anella de 80 cm, amb el tub introduït dins d'un tub
corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa
inclosa.
47 ut
Subministrament i instal·lació de regulador de pressió amb cos de plàstic de 1 1/2´´ de connexió,
amb rang d'ajustament 1.5 a 3.5 atm, cabal màxim 8m3/h, inclou subministrament, transport,
col·locació, muntatge dins l'arqueta i prova, i la part proporcional d'accessoris.
1 ut
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2.7.- EQUIPAMENT-MÒDUL

Subministrament i instal·lació de quiosc Habana, de la firma Microarquitectura, ref.
75.25.40,TD+M o equivalent, destinat a : 1) Mòdul polivalent d'informació; distribuït en sala
d'atenció amb taulell normal i adaptat, sala d'estada i amb porxada a l’accés. 2) Lavabo adaptat
segons Codi Tècnic d'Edificació totalment equipat i amb porxada i rampa d’accés;
Tots dos espais amb revestiments exteriors en HPL 10 mm, fusta de pi termotractada o fusta
tecnnológica Werzalit-Selekta, revestiments interiors en HPL 4 mm, instal·lacions ocultes,
colors del revestiments a definir per DF.
1 ut
2.8.- CONTROL DE QUALITAT

A mes a mes del control de qualitat exigible en obres de caràcter públic, a realitzar per a
l’administració promotora, es contempla una partida alçada addicional de control de qualitat dels
materials segons especificacions del Programa de Control de Qualitat d'acord al CTE

Lleida, octubre de 2020
L’arquitecte

SALVADOR
GINE MACIA

Firmado digitalmente por SALVADOR
GINE MACIA
Nombre de reconocimiento (DN): CN
= SALVADOR GINE MACIA, SN =
GINE MACIA, G = SALVADOR, C =
ES
Fecha: 2020.12.06 01:23:32 +01'00'
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3. COMPLIMENT DE LA NORMATIVA VIGENT
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3.1. COMPLIMENT DEL CODI TÈCNIC
En el cas que el projecte contemplés la construcció d’un edifici de nova planta, les es solucions
adoptades haurien de tenir com objectiu que l’edifici disposés de les prestacions adequades per garantir
els requisits bàsics de qualitat que estableix la Llei 38/99 d’Ordenació de l’Edificació.
En compliment del article 1 del Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda, “Normas sobre redacción de
proyectos y dirección de obras de edificación”, i també en compliment del apartat 1.3 de l’annex del Codi
Tècnic de l’Edificació, es faria constar que en el projecte s’han observat les normes sobre la construcció
vigents, i que aquestes estan relacionades a l’apartat de Normativa Aplicables d’aquesta memòria.
En aquest cas, el compliment del Codi Tècnic no és d’aplicació donat que es tracta d’una obra
d’urbanització

3.2. DECRET 135/1995 D’ACCESSIBILITAT I SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES
S’acompanya Fitxes justificatives del DB SUA 9 "Seguretat d'utilització i accessibilitat" i del D135/1995
Codi d'accessibilitat
Pel que fa a les condicions d’accessibilitat del carrer, aquest s’adaptarà al que s’expressa en el Codi
d’Accessibilitat disposant dels corresponents guals de vianants i vehicles i de la corresponent adaptació
dels escocells i de la resta de mobiliari urbà, amb pendents sempre inferiors al 15%, i amplada de vials
superiors a 3mt de pas lliure. En conseqüència es compleix la condició d’acord amb el que expressa
l’article 6 del esmentat codi.
■ S’acompanya en Annex 5 Fitxa justificativa per donar compliment al Decret 135/1995 sobre
Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques i al Requisit Bàsic de Seguretat, Ús i Accessibilitat
SUA-9 del Codi Tècnic de l’Edificació.
■ S’acompanya en Annex 5 justificativa per donar compliment al Decret 135/1995 sobre Accessibilitat i
supressió de barreres arquitectòniques en espais públics urbanitzats.

3.3. DECRET 21/2006 SOBRE L’ADOPCIÓ DE CRITERIS AMBIENTALS I D’ECOEFICIÈNCIA EN ELS
EDIFICIS
No és d’aplicació donat que es tracta d’una obra d’urbanització
3.4. NORMA NCSE-02 DE CONSTRUCCIÓ SISMORESISTENT
No és d’aplicació donat que es tracta d’una obra d’urbanització

3.5. REAL DECRET 842/2002. REGLAMENT ELECTROTÈCNIC DE BAIXA TENSIÓ
Instal·lació d’electricitat
Generalitats
El present estudi, fa referència a les instal·lacions elèctriques per la realització del projecte.
Els quadres donaran servei a la instal·lació d’electricitat, id’enllumenat del petit mòdul prefabricat i al
bombeig del reg previst.
Dades Generals
Descripció de la instal·lació existent
Del quadre existent situat prop de la zona a ampliar es traurà una nova línia ja preparada amb una
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protecció de 40A
SQ Mòdul prefabricat
bombes
TOTAL INSTAL·LACIÓ

i

Potència (W)
13.725
13.725

Descripció de la nova escomesa
Tal com s’indica en l’apartat de càlculs i es resumeix en el següent quadres la potencia total del edifici es
de 13.7kw
Per aquesta potencia a ampliar no es necessari ampliar potencia ni modificar l’IGA existent de la
instal·lació general.
El cablejat de la escomesa serà de 3*16+16+16 amb una caiguda de tensió prevista del 0.8%.
Tal com es resumeix en l’anterior taula l’IGA s’ha de regular a 305KW per tal de poder donar els KW
necessaris de la instal·lació i no sobrecarregar el cablejat de 240mm2 existents i no ocasionar caigudes
de tensió desproporcionades.
Descripció de la nova instal·lació
La instal·lació elèctrica objecte d’estudi s’inicia en el quadre existent exterior de la instal·lació en la
protecció de 40A existent que te una sortida lliure que aprofitarem per realitzar la nostra ampliació.
La distribució elèctrica es mostra en els plànols adjunts i la previsió de càrregues es troba al annex de
càlculs.
El quadres del que es composa:
SubQuadre Mòdul prefabricat i bombes.

Previsió de potències
Tot el conjunt d’instal·lacions corresponents a electricitat s’estudien tenint en compte les següents
consideracions:
La caiguda de tensió màxima admissible en el dimensionat de conductors serà del 3 % pels circuits
d’enllumenat i del 5 % pels de força motriu o usos diferents d’enllumenat.
En tota la instal·lació s’aconseguirà el màxim equilibri de càrregues que suporten les diferents fases,
subdividint-se de manera que les pertorbacions originades per possibles avaries en qualsevol punt de la
mateixa, afectin a un mínim de sectors de la instal·lació.
La instal·lació de posada a terra seguirà l’esquema TT.
Potència general de la instal·lació a contractar.
La potencia a contractar es concreta a la mínima necessària per abastir el petit mòdul prefabricat i el
bombeig del reg.
Potència general de la instal·lació de socors
No es necessària una instal·lació de socors
Subministrament elèctric
Caixa general de protecció
L’existent, no es modifica.
Línia general d’alimentació
L’existent, no es modifica.
Càlculs de les derivacions individuals
No es d’aplicació.
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En tota la instal·lació s’aconseguirà el màxim equilibri de càrregues que suporten les diferents fases,
subdividint-se de manera que les pertorbacions originades per possibles avaries en qualsevol punt de la
mateixa, afectin a un mínim de sectors de la instal·lació.
Elements de maniobra i protecció
Totes les sortides estaran constituïdes per interruptors automàtics de baixa tensió en caixa emmotllada
que hauran de complir les condicions fixades en les Especificacions Tècniques (Interruptors automàtics
compactes), equipats amb relès magnetotèrmics regulables o unitats de control electròniques amb els
corresponents captadors. Les sortides corresponents al subministrament preferent (xarxa-grup) estaran
dotades de telecomandament. Poder de tall: 36 kA eff (380/415 V). Aquests interruptors incorporaran,
generalment, una protecció diferencial regulable en sensibilitat i temps, d’acord amb les característiques
que s’assenyalen en l’esmentada Especificació Tècnica.
Tots els elements compliran normativa general UNE-EN 60.947.
Els diferents elements de protecció s'allotjaran en un armari aïllant de classe II-A autoextingible que
s'ajustarà la R.U 1407 i 1408.
En particular el quadre general de protecció s’ha instal·lat un dispositiu per a la protecció contra sobre
tensions tal i com indica la ITC-BT-23.
Cada receptor de més de 16A de consum haurà d'alimentar-se directament a partir del quadre general de
distribució o subquadre.
Els diferents circuits que dels subquadres aniran correctament identificats amb etiquetes als cables. Els
diferents conductors s'identificaran de la següent manera:
- Color groc-verd: conductor de protecció
- Color blau: conductor neutre
- Color negre, marró o gris: conductor de fase
El dimensionat dels diferents circuits es realitza tenint en compte la intensitat màxima admissible pels
conductors, i la caiguda de tensió màxima que s'ha comentat a l'apartat anterior. Per al seu càlcul es
tindran en compte els coeficients de majoració 1'8 i 1'25 segons siguin lluminàries de descàrrega o
electromotors, respectivament.
Característiques elèctriques
Intensitat nominal: < 630 A
Tensió d’utilització: < 1.000 V
Tensió d’aïllament: 1.000 V
Corrent admissible de curta durada: 25 kA eff/1 sg
Corrent de cresta admissible (50 Hz): 53 Ka
Elements de maniobra i protecció
L’interruptor general serà del tipus manual en càrrega, en caixa emmotllada aïllant, de tall plenament
aparent, amb indicació de "sense tensió" només quan tots els contactes estiguin efectivament oberts i
separats per una distància convenient.
Totes les sortides estaran constituïdes per interruptors automàtics magnetotèrmics modulars per a
comandament i protecció de circuits contra sobrecàrregues i curtcircuits, de les característiques següents:
Calibres: 6 a 63 A regulats a 20 °C
Tensió nominal: 230/400 V ca
Freqüència: 50 Hz
Poder de tall : Mínim 10 kA
Totes les sortides estaran protegides contra defectes d’aïllament mitjançant interruptors diferencials de les
següents característiques:
Calibres: Mínim 25 A
Tensió nominal: 230 V (unipolars) o 400 V (tetrapolars)
Sensibilitat: 30 mA (enllumenat i preses de corrent)
300 mA (màquines)
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Totes les sortides l’actuació de les quals estigui prevista es realitzi de forma local i/o a distància,
mitjançant control manual o a través d’un sistema de gestió, estaran dotades de contactors que permetin
el telecomandament d’aquests circuits sota càrrega i assegurin un número elevat d’obertures i
tancaments.
Conductors
Els cables seran no propagadors d’incendi amb emissió de fums i opacitat reduïda.
Potència: Es realitzarà amb conductors de coure amb aïllament de polietilè reticulat i coberta de
poliolefines per a 1.000 V amb designació RZ1 0,6/1 kV segons UNE 21.123 part 4 ó 5 en trams per
safates i 750 V amb designació 07Z1 segons UNE 211.002 en trams de derivació amb tub. Les línies
generals de distribució aniran protegides en tub aïllant amb grau de protecció 7 de resistència al xoc i
haurà de permetre una ampliació d’un 100% dels conductors instal·lats inicialment.
Línies de seguretat: Es realitzarà amb conductors resistents al foc segons UNE 21.123 part 4 ó 5 y UNEEN 50.200 / UNE-EN 50.362 en trams per safates o tubs.
Control i comandament: Es realitzarà amb conductors de coure amb aïllament de poliolefines per a 750
V designació 07Z1.
Canalització
Les canalitzacions elèctriques han de separar-se com a mínim 3 cm d’altres no elèctriques, aquesta
distància ha d’augmentar-se quan aquestes canalitzacions no elèctriques siguin d’aigua calenta,
calefacció, etc. perquè els conductors no puguin arribar a temperatures perilloses. Tampoc s’instal·laran
conduccions elèctriques sota conduccions susceptibles de produir condensacions.
Proteccions de las canalitzacions
Les línies generals de distribució es protegiran de les formes següents :
- Tub de PVC flexible (Protecció mínima 4321) anant per dins del fals sostre del local.
- Canal (Protecció IP-4X), classificada com “Canales con tapa de acceso, que solo puede abrirse con
herramientas”, d’acord amb les Normes UNE-EN 50.085.1 i UNE-EN 50.086.1, en muntatge superficial.
- Tub flexible de polietilè d’alta densitat, amb doble paret, llisa l’interior i corrugada l’exterior, soterrat a una
profunditat de 50 cm., sobre el nivell de la rasant del terreny, a les zones exteriors.
Tots aquests tubs i canals estaran classificats com “No propagador de la flama”, segons UNE-EN-50.0851 i UNE-EN-50.086-1.
Derivacions i connexió als receptors
Totes les connexions es realitzaran per mitja de caixes de connexió amb borns de connexió, en muntatge
superficial, (o en el interior de la canal protectora indicada en el punt anterior) no existint, connexions ni
empalmes oberts.
Superfície: Seran material aïllant de gran resistència mecànica i autoextinguibles dotada de ràcords.
Encastada: Seran de baquelita, amb gran resistència dielèctrica dotada de ràcords. Com a norma general
totes les caixes hauran d’estar marcades amb els números de circuits de distribució.
Per a la col·locació dels conductors es seguirà l’assenyalat en la Instrucció ITC-BT-20.
Els diàmetres exteriors nominals mínims per als tubs protectors en funció del número, classe i secció dels
conductors que han d’allotjar, segons el sistema d’instal·lació i classe de tub, seran els fixats en la
instrucció ITC-BT-21.
Les caixes de derivacions estaran dotades d’elements d’ajust per a l’entrada de tubs. Les dimensions
d’aquestes caixes seran tals que permetin allotjar folgadament tots els conductors que hagin de contenir.
La seva fondària, equivaldrà, quan menys, al diàmetre del tub major més un 50 % del mateix, amb un
mínim de 40 mm per a la seva fondària i 60 mm per al diàmetre o costat interior. Quan es vulguin fer
estanques les entrades dels tubs en les caixes de connexió, hauran d’emprar-se premsaestopes
adequats.
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En cap cas es permetrà la unió de conductors, com empalmaments o derivacions per simple, retorciment
entre si dels conductors, sinó que haurà de realitzar-se sempre utilitzant borns de connexió muntats
individualment o constituint blocs o regletes de connexió, pot permetre’s altrament, la utilització de brides
de connexió.
Les línies sobre safates que discorrin per l’interior de sòls tècnics o de claveguerons registrables estaran
constituïdes per conductors de coure amb aïllament de polietilè reticulat per a 1.000 V de servei,
designació RZ1 0,6/1 kV.
Mecanismes
Els mecanismes tindran una intensitat nominal de 10A, amb embornament ràpid. Les bases d’endoll
tindran una intensitat nominal de 16A. Tots els mecanismes portaran caixes per a instal·lació a encastar.
Bases d’endoll
Disposaran de presa de terra, de manera que la connexió d’aquesta es faci al mateix temps que la de les
fases actives. Les bases d’endoll instal·lades a les caixes de mecanismes seran del tipus indicat a les
figures C2a, , C3a o ESB 25-5a de la Norma UNE 20.315, i compliran lo establert en l’apartat 2.10 de la
Instrucció ITC BT 019.
Xarxa de terra
Per garantir la seguretat de les persones en cas de corrent de defecte, s’estableixen els següents valors
de resistència de pas a terra màxima del conjunt de l’edifici: 10 Oms. La instal·lació es connectarà a la
línia de terra. En cas de no ser suficient s’instal·laran piquetes fins que la mesura sigui correcta..
L’objectiu de la posada a terra és limitar la tensió respecte a terra que pot aparèixer en les masses
metàl·liques, per un defecte d’aïllament (tensió de contacte); i assegurar el funcionament de les
proteccions.
Els valors que es consideren admissibles per al cos humà són:
Local o emplaçament conductor: 24 V
Altres casos: 50 V
La posada a terra consisteix en un lligam metàl·lic directe entre determinats elements d’una instal·lació i
un elèctrode o grup elèctrodes enterrats en el sòl. Amb aquesta connexió s’aconsegueix que no existeixin
diferències de potencial perilloses en el conjunt d’instal·lacions, edifici i superfície pròxima al terreny.
Altrament, la posada a terra permet el pas a terra dels corrents de manca o de descàrregues d’origen
atmosfèric.
Els circuits de terra no s’interrompran amb seccionadors, fusibles o interruptors. Només es disposarà d’un
dispositiu de tall que permetrà mesurar la resistència de la pressa de terra.
Els conductors de protecció seran independents per circuit i tindran el dimensionat següent, d’acord amb
la instrucció ITC-BT-18.
-

Per a les seccions de fase iguals o menors de 16 mm² el conductor de protecció serà de la
mateixa secció que els conductors actius.
Per a les seccions compreses entre 16 i 35 mm² el conductor de protecció serà de 16 mm².
Per a seccions de fase superiors a 35 mm² el conductor de protecció serà la meitat de l’actiu,
amb una secció de protecció màxima de 70 mm2 tal i com es justifica en l’apartat de “conductors
de protecció” del capítol de Càlculs.

Els conductors de protecció seran canalitzats preferentment en envoltant comú amb els actius i en
qualsevol cas el seu traçat serà paral·lela aquests i presentarà les mateixes característiques d’aïllament.
En les instal·lacions dels locals que contenen una banyera o dutxa es respectaran els volums fixats en la
ITCBT- 27. Es realitzarà una connexió equipotencial entre les canalitzacions metàl·liques, les parts
metàl·liques accessibles i parts conductores externes tals com banyeres i dutxes metàl·liques, d’acord
amb la referida instrucció ITC-BT-27.
Les instal·lacions de posada a terra es realitzaran d’acord amb les condicions assenyalades en la
instrucció ITC-BT- 18, ITC-BT-19, Normativa NTE IEP i Especificacions Tècniques (Posada a terra).
Si en una instal·lació existeixen preses de terra independents es mantindrà entre els conductors de terra
una separació i aïllament apropiat a les tensions induïdes que apareixen en aquests conductors en cas de
manca, d’acord amb ITC-BT-18.
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Parts de la instal·lació de posada a terra
-

El terreny: Absorbeix les descàrregues
Preses de terra: Elements d’unió entre terreny i circuit. Estan formades per elèctrodes embeguts
en el terreny que s’uneixen, mitjançant una línia d’enllaç amb terra, als punts de posada a terra
(situats normalment en pericons).
Línia principal de terra: Uneix els punts de posada a terra amb les derivacions necessàries per a
la posada a terra de totes les masses.
Derivacions de les línies principals de terra: Unions entre la línia principal de terra i els
conductors de protecció.
Conductors de protecció: Unió entre les derivacions de la línia principal de terra i les masses, a fi
de protegir contra els contactes indirectes.

Segons la instrucció ITC-BT-18 i les Normes Tecnològiques de l’edificació NTE IEP/73 s’ha dotat al
conjunt dels edificis d’una posada a terra, formada per cable de coure nu de 35 mm² de secció amb una
resistència a 22ºC inferior a 0,524 Ohm/km formant un anell tancat que integri a tot el complex. A aquest
anell s’hauran de connectar elèctrodes d’acer recobert de coure de 2 metres de longitud, i diàmetre mínim
de 19 mm clavats verticalment en el terreny, soldats al cable conductor mitjançant soldadura
aluminotèrmica tipus Cadwell, (el clavat de la pica s’efectuarà mitjançant cops curts i no molt forts de
manera que es garanteixi una penetració sense ruptures).
El cable conductor es col·locarà en una rasa a una profunditat de 0,80 metres a partir de la última solera
transitable. Es disposaran ponts de prova per a la independització dels circuits de terra que es desitgin
mesurar sense tenir influència dels restants.
A la presa de terra establerta es connectarà tot el sistema de canonades metàl·liques accessibles,
destinades a la conducció, distribució i desguassos d’aigua o gas a l’edifici, tota massa metàl·lica
important existent en la zona de la instal·lació i les masses metàl·liques accessibles dels aparells
receptors, havent-se de complir el que s’exposa en la especificació tècnica que acompanya a aquest
projecte.
Per a la connexió dels dispositius del circuit de posada a terra, serà necessari disposar de borns o
elements de connexió que garanteixin una unió perfecta, tenint en compte que els esforços dinàmics i
tèrmics en cas de curtcircuit són molt elevats.
Els conductors que constitueixin les línies d’enllaç amb terra, les línies principals de terra i les seves
derivacions, seran de coure o d’un altre metall d’alt punt de fusió i la seva secció no podrà ser menor en
cap cas de 16 mm² de secció, per a les línies d’enllaç amb terra, si són de coure.
Els conductors nus enterrats en el sòl es considerarà que formen part de l’elèctrode de posada a terra.
Si en una instal·lació existeixen preses de terra independents es mantindrà entre els conductors de terra
una separació i aïllament apropiat a les tensions susceptibles d’aparèixer entre aquests conductors en cas
de manca.
En general, es consideren instal·lacions independents:
-

Grup electrogen
Baixa tensió
Parallamps (encara que tindrà elèctrodes independents, aquests s’uniran a la xarxa de Baixa
tensió).

El recorregut dels conductors serà el més curt possible i sense canvis bruscs de direcció. No estaran
sotmesos a esforços mecànics i estaran protegits contra la corrosió i desgast mecànic.
Els circuits de posada a terra formaran una línia elèctrica continua en la que no es podran incloure ni
massa ni elements metàl·lics, qualsevol que siguin aquests. Les connexions a massa i a elements
metàl·lics s’efectuaran per derivacions del circuit principal.
Aquests conductors tindran un contacte elèctric, tant amb les parts metàl·liques i masses com amb
l’elèctrode. A aquests efectes es disposarà que les connexions dels conductors s’efectuïn amb molta cura,
per mitjà de peces d’empalmament adequades, assegurant una bona superfície de contacte de forma que
la connexió sigui efectiva, per mitjà de cargols, elements de compressió, reblons o soldadures d’alt punt
de fusió.
Es prohibeix la utilització de soldadures de baix punt de fusió, tals com: Estany, plata, etc.
Correcció del factor de potència
No està previst realitzar-ho degut a la baixa potencia instal·lada.
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Protecció contra sobreintensitats
Tots els circuits estaran protegits en origen contra els efectes de les sobreintensitats, ja siguin motivades
per sobrecàrregues o curtcircuit en totes les fases mitjançant la instal·lació d’interruptors automàtics
magnetotèrmics o fusibles calibrats, a l’origen dels circuits i a les derivacions dels mateixos quan sigui
convenient. Aquests tallaran totes les fases i el conductor de retorn o neutre.
El calibre d’aquestes proteccions serà d’adequat per protegir de la forma més eficient als usuaris, aparells
i instal·lacions. El dimensionat dels conductors es realitza tenint en compte les intensitats màximes
admissibles, les quals es troben a les taules del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.
Les característiques d’aquest sistema de protecció compliran amb el que s’indica a la Instrucció ITC-BT
22.
Protecció contra contactes indirectes
Es realitza mitjançant la posada a terra de les masses metàl·liques i l’acció de dispositius de tall per
intensitat de defecte, utilitzant interruptors diferencials de tall unipolar en el cas de circulació d’un corrent a
terra de valor superior a la sensibilitat dels interruptors. La sensibilitat d’aquests interruptors serà de 30
mA per als circuits d’enllumenat i de 300 mA per als circuits de força.
Totes les masses s’uniran al conductor de protecció mitjançant la presa de corrent o del born de terra del
receptor.
A la línia de terra s’uniran també totes les estructures, els suports i els altres elements metàl·lics.
Aquestes unions d’equipotencialitat s’efectuaran amb conductor de coure de secció mínima de 2,5mm2 si
és amb aïllament i mínima de 6mm2 si és conductor nu.
Es complirà el que s’especifica a la Instrucció ITC BT 024.
Protecció contra contactes directes
Aquest va incorporada en els equips elèctrics i en la instal·lació, per la inaccessibilitat de les parts en
tensió, bé per allunyament, interposició d’obstacles o pel recobriment de les parts actives mitjançant
aïllament adequat.
L’esquema de la distribució elèctrica així com la ubicació de les proteccions pertinents, respon al criteri de
què en cas de produir-se alguna errada en la instal·lació o els receptors connectats a la mateixa, només
quedi temporalment inutilitzada la zona afectada per l’avaria, mantenint-se la resta de la instal·lació en
perfecte funcionament.
Per a circuits de força motriu els interruptors automàtics de protecció respondran a una corba de dispar
lenta, per a evitar la seva acció sobre la posada en marxa dels motors que protegeix.
Protecció contra sobretensions transitòries
Es realitza utilitzant limitador contra sobretensions transitòries complint el article 16 del REBT, per impedir
els efectes produïts per les sobretensions protegint els equips instal·lats.
Il·luminació especial
Aquest enllumenat te per objecte garantir, en cas de fallar l’enllumenat general, la il·luminació als locals i
accessos fins a les sortides, per una eventual evacuació de la gent o il·luminar altres punts que es
senyalin.
L’alimentació serà automàtica amb tall breu. Es disposaran d’aparells autònoms d’emergència previstos
per entrar en funcionament automàticament al produir-se un tall dels enllumenats generals o bé quan la
tensió d’aquests baixi un 70% del seu valor nominal.
Aquest aparells tindran una capacitat suficient per subministrar una potencia de 10W durant una hora amb
rendiment lumínic no inferior a 10 Lm/W.
Tota lluminària d’emergència i senyalització disposarà del grau de protecció i classe d’aïllament d’acord al
seu lloc d’ubicació, segons el REBT.
La instal·lació complirà les següents condicions de servei, durante1 hora com a mínim, a partir de l’instant
en que tingui lloc la fallada:
Proporcionarà una il·luminació de 1 lux, com a mínim, en el nivell del terra en els recorreguts d’evacuació,
mesurat en l’eix dels passadissos i escales, y en tot punt quan aquests recorreguts vagin per espais
diferents als anomenats.
La il·luminància serà com a mínim de 5 lux en els punt en els que estiguin situats els equips de les
instal·lacions de protecció contra incendis que exigeixen utilització manual i en els quadres de distribució
de l’enllumenat.
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La uniformitat de la il·luminació serà proporcionada en los diferents punts de cada zona tal que el quocient
entre la il·luminació màxima i la mínima sigui menor que 40.
Es disposarà d’un enllumenat antipànic o ambient que proporcionarà una il·luminància horitzontal mínima
de 0,5 lux en tot l’espai considerat, des de el terra fins a una alçada de 2m.
La relació entre la il·luminància màxima i la mínima a tot l’espai considerat serà menor de 40.
El número de lluminàries d’emergència màxim a la mateixa línia no serà superior a 12, i la protecció per
les mateixes no serà superior a 6A.

3.6. RD 210/2018, RD 105/2008, DGC 21/2006 REGULADOR DELS ENDERROCS I ALTRES RESIDUS
DE LA CONSTRUCCIÓ
.- RD. 210/2018 de aprobación del programa de prevención y gestión de residuos de
Cataluña(PRECAT20)
.- RD˛ 105/2008, regulador de la producción y gestión de residuos de construcción y
demolición
.- DGC. 21/2006, d'Ecoeficiència
■ Veure Annex 4. Fitxa justificativa per donar compliment al Decret Regulador dels enderrocs i altres
residus de la construcció.
SEGONS ELS DECRETS, REGULADORS DELS ENDERROCS I D’ALTRES RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIÓ:
* Pel productor i posseïdor dels residus es determinen les obligacions següents:
-

Garantir que les operacions de valoració i disposició dels rebuigs es duen a terme segons les
determinacions d’aquest Decret.
Garantir que en les operacions de gestió "in situ" dels residus es compleixen les prescripcions
d’aquest Decret.
Abonar els costos que s’originin per la gestió dels residus.

* En cas que els residus no s’utilitzin o que es reciclin en la mateixa obra, cal gestionar-los en
instal·lacions de reciclatge o disposició de rebuigs. Les alternatives de gestió dels residus són diverses:
reutilització, reciclatge, deposició en abocadors específics, i abocament en abocador no específic.
* En el següent document tècnic s’avalua:
El volum i les característiques dels residus que s’originarà.
S’especifica la instal·lació o instal·lacions de reciclatge i disposició del rebuig on es gestionaran
en cas que no s’utilitzin o reciclin a la mateixa obra.
* Cal disposar de la informació següent:
1. El destí final dels residus.
Si els residus han de ser absorbits (reciclats o reutilitzats) a la mateixa obra, s’han de
justificar perquè això sigui possible.
S’ adjunta un llistat d’empreses situades a la comarca, encarregades de la gestió dels
diversos residus.
2. Estudi de la disponibilitat de superfície per a les operacions de destriament selectiu.
Si aquestes operacions són necessàries caldrà preveure l’espai que ocuparan i fer-ho
constar en el plànol d’emplaçament.
En aquells edificis en que es faci destriament selectiu, aquest serà abocat en el pati del
mateix edifici en el propi solar si es tracta d’una nau industrial o en el solar que llinda si
aquest ja ha estat enderrocat i es troba net de runa. Els elements susceptibles de
destriament selectiu es portaran a un abocador especialitzat, indicat per l’ajuntament, que no
està definit a l’hora de redactar aquesta memòria.
3. Localització dels abocadors autoritzats més propers.
Cal conèixer quines són les distàncies relatives al transport fins a l’abocador més proper i
quins són els costos de l’abocament.
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En la pàgina web de la Junta de Residus, entitat de Dret públic, regulada per l’Estatut de
l’empresa Pública Catalana, s’adjunta un llistat d’empreses, encarregades de la gestió dels
diversos residus:
Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics.
Reciclatge de vidre.
Recuperació d’hidrocarburs.
Recuperació d’olis minerals.
Gestió de runes i altres residus de la construcció.
4. Localització de les plantes de reciclatge més properes.
Com en el cas dels abocadors, cal saber a quina distància s’ha de transportar i els costos de
reciclatge, en funció del grau de destriament en què arribin els residus.
5. Característiques de la construcció a enderrocar.
Es mesura, si s’escau, la superfície i els volums construïts, descriure els sistemes de
construcció que es van utilitzar, especificant quins són els materials que hi intervenen
majoritàriament, i quins elements construïts seran susceptibles de ser reutilitzats.
S’adjunta quadre resum de les superfícies construïdes, volums i pesos dels diferents
materials segons les directrius del decret 201/1994.
6. Volum dels materials més abundants que caldrà reciclar o anar a un abocador.
S’avaluen i justifiquen el volum total dels materials a abocar i els materials a reciclar.
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4.- AN.-ANNEXOS A MEMÒRIA
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AN 01. NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT

CTE Normativa tècnica
Normativa tècnica general aplicable als projectes d'edificació d’acord al CTE
El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y
dirección de obras de edificación", estableix que en la memòria i en el plec de prescripcions tècniques
particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar expressament l'observança de les normas de
la presidencia del gobierno i les del ministerio de la vivienda sobre la construcció vigents.
És per això convenient que en la memòria figuri un paràgraf que faci al·lusió a l'esmentat decret i
especifiqui que en el projecte s'han observat les normes vigents aplicables sobre construcció.
Així mateix, en el plec de prescripcions tècniques particulars s'inclourà una relació de les normes vigents
aplicables sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes.
A l’entrada en vigor del Codi Tècnic de l’Edificació, CTE, es deroguen diverses normatives i per donar
compliment a les noves exigències bàsiques s’han d’aplicar els documents bàsics, DB, que composen la
part II del CTE.
Degut a l’ampli abast del CTE, aquest es referència tant en l’àmbit general com en cada tema indicant el
document bàsic o la secció del mateix que li sigui d’aplicació
A més, els productes de construcció (productes, equips i materials) que s’incorporin amb caràcter
permanent als edificis, en funció de l’ús previst, duran el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva
89/106/CEE de productes de construcció, transposada pel RD 1630/1992, de desembre, modificat pel RD
1329/1995.
En aquest sentit, les reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan referència a normes UNE-EN,
CEI, CEN, que en molts casos estableixen requisits concrets que s’han de complimentar en el projecte.

Àmbit general
Ley de Ordenación de la Edificación.
Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: llei 52/2002,(BOE 31/12/02) Modificada pels Pressupostos generals de
l’estat per a l’any 2003. art. 105
Codi Tècnic de l’Edificació
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les seves
correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)
Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación
D 462/71 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85)
Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación
O. 9/6/71 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91)
Libro de Ordenes y visitas
D 461/1997, de 11 de març
Certificado final de dirección de obras
D. 462/71 (BOE: 24/3/71)
Funcionalitat
Normativa en funció de l’ús: Habitatge
Llei de l'habitatge
Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008)
Requisits mínims d’ habitabilitat en els edificis d’habitatges i de la cèdula d’habitabilitat
D 259/2003 (DOGC: 30/10/03) correcció d’errades: DOGC: 6/02/04)
Llibre de l'edifici
D 206/92 (DOGC: 7/10/92)
Es regula el llibre de l'edifici dels habitatges existents i es crea el programa per a la revisió de
l'estat de conservació dels edificis d'habitatges
D 158/97 (DOGC: 16/7/97)
Acreditació de determinats requisits prèviament a l'inici de la construcció d'habitatges
D 282/91 (DOGC: 15/1/92)
Requisits bàsics de qualitat
REQUISIT BÀSIC DE FUNCIONALITAT
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Accessibilitat
Llei de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques
Llei 20/91 DOGC: 25/11/91
Codi d'accessibilitat de Catalunya de desplegament de la llei 20/91
D 135/95 DOGC: 24/3/95
Condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat per a l'accés y
utilització dels espais pública urbanitzats i edificacions
Reial Decret 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007)
CTE DB SU-1 Seguretat enfront al risc de caigudes
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007)
Telecomunicacions
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación
RD Ley 1/98 de 27 de febrer (BOE: 28/02/98), modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005)
Modificació de l’àmbit d’aplicació del RD Ley 1/98 en la modificació de la Ley de Ordenación de la
Edificación
Ley 38/1999 (BOE 6/11/99)

REQUISIT BÀSIC DE SEGURETAT
Seguretat estructural
CTE DB SE Seguretat Estructural
SE 1 DB SE 1 Resistència i estabilitat
SE 2 DB SE 2 Aptitud al servei
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 modificat per RD 1371/2007 (BOE
23/10/2007)
Seguretat en cas d’incendis
CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i
les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)
Condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis complementaris a l’NBE-CPI-91
D 241/94 (DOGC: 30/1/95)
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego
RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005)
Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales (RSCIEI)
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)
Seguretat d’utilització
CTE DB SU Seguretat d’Utilització
SU-1 Seguretat enfront al risc de caigudes
SU-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades
SU-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament”
SU-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació
SU-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament
SU-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i
les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)
REQUISIT BÀSIC D’HABITABILITAT
Estalvi d’energia
CTE DB HE Estalvi d’Energia
HE-1 Limitació de la demanda energètica
HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (RITE)
HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació
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HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària
HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les
seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) Donada la incidència en diferents àmbits es torna a referenciar en cadascun
d’ells
Procedimiento Bàsico para la certificación energética de los edificios de nueva construcción
Real Decret 47/2007 (BOE 31/1/2007)
Salubritat
CTE DB HS Salubritat
HS 1 Protecció enfront de la humitat
HS 2 Recollida i evacuació de residus
HS 3 Qualitat de l’aire interior
HS 4 Subministrament d’aigua
HS 5 Evacuació d’aigües
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i
les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 DOGC: 16/02/2006
Protecció enfront del soroll
CTE DB HR Protecció davant del soroll
RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i correcció d’errades (BOe 20/12/2007 i 25/1/2008) i RD
1675/2008(BOE 18/10/2008)
Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas
RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007)
NBE-CA-88 condiciones acústicas en los edificios
O 29/9/88 BOE: 8/10/88, aplicable com alternativa al DB HR fins al 24/4/2009
Llei de protecció contra la contaminació acústica
Llei 16/2002, DOGC 3675, 11.07.2002
Ley del ruido
Ley 37/2003, BOE 276, 18.11.2003
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 DOGC: 16/02/2006

Sistemes estructurals
CTE DB SE Seguretat Estructural
SE 1 Resistència i estabilitat
SE 2 Aptitud al servei
SE AE Accions en l’edificació
SE C Fonaments
SE A Acer
SE M Fusta
SE F Fàbrica
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les seves
correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)
NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación
RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02)
NRE-AEOR-93. norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació
estructural dels sostres d’edificis d’habitatges
O. 18/1/94 (DOGC: 28/1/94)
EHE-08 Instrucción de hormigón estructural
RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008) en vigor pels projectes encarregats a partir de l’1/12/2008
EFHE Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural
realizado con elementos prefabricados
RD 642/2002 (BOE: 6/08/02) derogada pel RD 1247/2008, aplicable en els projectes encarregats abans de
l’1/12/2008
EHE Instrucción de Hormigón Estructural
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RD 2661/98 de 11 desembre (BOE: 13/01/99) derogada pel RD 1247/2008, aplicable en els projectes encarregats
abans de l’1/12/2008

Sistemes constructius
CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les seves
correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)
Materials i elements de construcció
RC-92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos
O 18/12/92 (BOE: 26/12/92)
UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó
O 12/4/85 (DOGC: 3/5/85)
RC-08 Instrucción para la recepción de cementos
RD 956/2008 (BOE: 19/06/2008), correcció d’errades (BOE: 11/09/2008)
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Instal·lacions
Instal·lacions de protecció contra incendis
Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI)
RD 1942/93 (BOE 14/12/93)
Instal·lacions de parallamps
CTE DB SU-8 Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les
seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)
Instal·lacions d’electricitat
Reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT). Instrucciones Técnicas Complementarias
RD 842/2002 (BOE 18/09/02)
CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006
Fecsa-Endesa Normes Tècniques particulars relatives a les inatal·lacions de xarxa i a les instal·lacions
d’enllaç
Resolució ECF/45/2006 (DOGC 22/2/2007)
Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió
D. 363/2004 (DOGC 26/8/2004)
Procediment administratiu per a l’aplicació del reglament electrotècnic de baixa tensió
Instrucció 7/2003, de 9 de setembre
Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges
Instrucció 9/2004, de 10 de maig
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies
elèctriques
Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988)
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de
transformación
RD 3275/82 (BOE: 1/12/82)correcció d’errors (BOE: 18/1/83)
Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación
Resolució 19/6/84 (BOE: 26/6/84)
Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y
sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09
RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008)
Reglamento de líneas aéreas de alta tensión
D 3151/1968
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de
autorización de instalaciones de energia eléctrica
RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000)
Instal·lacions d’il·luminació
CTE DB HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les
seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)
CTE DB SU-1 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les
seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)
Instal·lacions d’ascensors
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 95/16/CE, sobre
ascensores
RD 1314/97 (BOE: 30/9/97) (BOE 28/07/98)
Aplicació del RD 1314/1997, de disposicions d’aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i del
Consell 95/16/CE, sobre ascensors
O 31/06/99 (DOGC: 11/06/99)correcció d’errades (DOGC: 05/08/99)
Reglamento de aparatos elevadores
O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d’errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 12/11/75; 10/8/76;
13/3/81; 21/4/81; 25/11/81)
Aclariments de diferents articles del reglamento de aparatos elevadores
O 23/12/81 (DOGC: 03/02/82)
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Reglamento de aparatos de elevación y su manutención
Instrucciones Técnicas Complementarias
(Derogat pel RD 1314/1997, excepte els articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23)
RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l’aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 7/2/90)
ITC-MIE-AEM-1 Instrucción Técnica Complementaria referida a ascensores electromecánicos.
(Derogada pel RD 1314/1997 llevat dels articles que remeten als articles vigents del reglament anteriorment
esmentats)
O. 23/09/87 (BOE: 6/10/87, 12/05/88, 21/10/88, 17/09/91, 12/10/91)
Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 y aprobación de descripciones técnicas
derogada pel RD 1314/1997 llevat dels articles que remeten als articles vigents del reglament
anteriorment esmentats.
Resolució 27/04/92 (BOE: 15/05/92)
Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las inspecciones
periódicas
O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81)
Condicions tècniques de seguretat als ascensors
O. 9/4/84 (DOGC: 30/5/84)ampliació de terminis del DOGC: 4/2/87 i 7/2/90)
Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i inspecció periòdica
Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87)
Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas
Resolució ¾/97 (BOE: 23/4/97)correcció d’errors (BOE: 23/5/97)
Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso
Resolució 10/09/98 (BOE: 25/9/98)
Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes
RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005)
Instal·lacions de fontaneria
CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les
seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)
CTE DB HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les
seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)
Criterios sanitarios del agua de consumo humano
RD 140/2003 (BOE 21/02/2003)
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi.
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003)
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 DOGC: 16/02/2006
Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als
edificis destinats a serveis públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb
ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya)
D 202/98 (DOGC: 06/08/98)
Regulación de los contadores de agua fría
O 28/12/88 (BOE: 6/3/89)
Instal·lacions d’evacuació
CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les
seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)
Instal·lacions de recollida i evacuació de residus
CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les
seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)
Instal·lacions de ventilació
CTE DB HS 3 Qualitat de l’aire interior
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les
seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)
Instal·lacions de telecomunicacions
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Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación
RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98), modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005)
Modificació de l’àmbit d’aplicació del RD Ley 1/98 en la modificació de la Ley de Ordenación de la Edificación
Ley 38/1999 (BOE 6/11/99)
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los
servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de
equipos y sistemas de telecomunicaciones.
(deroga el RD. 279/1999, (BOE: 9/03/99; d’aplicació a Catalunya en quant al servei de telefonia bàsica).
RD 401/2003 (BOE: 14/06/2003)
Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento reguladors de las infraestructuras
comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de
los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones, aprobado
por el real decreto 401/2003.
Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27.06.2003)
Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su
adecuación para la recepción de TDT y se modifican determinados aspectos administrativos y
técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de los edificios
Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006)
Norma tècnica de les infraestructures comunes de telecomunicacions als edificis per a l’accés al
servei de telecomunicacions per cable
D 116/2000 (DOGC: 27/03/00)
Norma tècnica de les infraestructures comunes dels edificis per a la captació, adaptació i distribució
dels senyals de radiodifusió, televisió i altres serveis de dades associats, procedents d’emissions
terrestres i de satèl·lit.
D 117/2000 (DOGC: 27/03/00)
Reglament del registre d’instal·ladors de telecomunicacions de Catalunya
D 360/1999 (DOGC: 31/12/99) D. 122/2002 (DOGC: 30/04/2002)
Instal·lacions tèrmiques
CTE DB HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (remet al RITE)
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les
seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)
RITE Reglamento de Instal·laciones Térmicas en los Edificios
RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008)
Entrada en vigor el 29/2/2008 per a les sol·licituds de llicència
Procediment d’actuació de les empreses instal·ladores-mantenidores de les entitats d’inspecció i
control i dels titulars en les instal·lacions regulades pel reglament d’instal·lacions tèrmiques en els
edificis (RITE) i les seves instruccions tècniques complementaries.
O 3.06.99 (DOGC: 11/05/99)
Requisitos mínimos de rendimiento de las calderas
RD 275/1995
Aplicación de la Directiva 97/23/CE relativa a los equipos de presión y que modifica el RD 1244/1979
que aprobó el reglamento de aparatos a presión.
(deroga el RD 1244/79 en los aspectos referentes al diseño, fabricación y evaluación de conformidad)
RD 769/99 (BOE: 31/06/99)
Reglamento de aparatos a presión. Instruciones técnicas complementarias
(en vigor per als equips exclosos o no contemplats al RD 769/99)
RD 1244/79 (BOE: 29/5/79) correcció d'errades (BOE: 28/6/79) modificació (BOE: 12/3/82)
Instal·lacions de combustibles
Gas natural i GLP
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones
tècnicas complementarias
RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006)
Reglamento general del servicio público de gases combustibles
D 2913/73 (BOE: 21/11/73)modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84) quedarà derogat en tot allò que
contradiguin o s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de
combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006
Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones
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O 18/11/74 (BOE: 6/12/74)modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84) quedarà derogat en tot allò que
contradiguin o s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de
combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006
Gas-oil
Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio"
RD 1523/99 (BOE: 22/10/99)
Control de qualitat
Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción
RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995.
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego
RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005)
Control de qualitat en l'edificació
D 375/88 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92
i 12/9/94)
Obligatorietat de fer constar en el programa de control de qualitat les dades referents a l'autorització
administrativa relativa als sostres i elements resistents
O 18/3/97 (DOGC: 18/4/97)
Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació.
R 22/6/98 (DOGC: 3/8/98)
Autorización de uso de sistemas de forjados o estructuras para pisos y cubiertas
RD 1630/80 (BOE: 8/8/80)
Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados
R 30/1/97 (BOE: 6/3/97)
Autorització administrativa per als fabricants de sistemes de sostres per a pisos i cobertes i d'elements
resistents components de sistemes
D 71/95 (DOGC: 24/3/95) desplegament (o. de 31/10/95, DOGC: 8/11/95)
Residus d’obra i enderrocs
Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE: 13/02/2008)
Residus
Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny.
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos
O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.
D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 juny
D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04)
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AN 02. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT
Dades de l'obra
Tipus d'obra:
Emplaçament:

Nova execució d’urbanització de jardí..
Parcel·la 22 del polígon 5,(Paratge Hortes,
Vilagrassa, l’Urgell)

Superfície urbanitzada:

4.385 m (inclou jardins i clusters)

Promotor:

Diputació de Lleida

Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execució:

Salvador Giné Macià

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

Salvador Giné Macià

2

Dades tècniques de l'emplaçament
Topografia:

Solar pràcticament pla.

Característiques del terreny: resistència cohesió, nivell freàtic

No procedeix

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

Estat normal: No en contacte

Instal·lacions de serveis públics, tant vistes com soterrades:

Les conegudes apareixen en plànols projecte.
Les habituals urbanes.

Ubicació de vials:

C / de nova creació, d’una amplada suficient .

(amplada, nombre, densitat de circulació) i amplada de voreres
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Compliment del RD 1627/97 de 24 d'octubre sobre disposicions mínimes de seguretat i salut a les
obres de construcció
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions
respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar
en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de
manteniment.
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions
en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d'acord amb el
Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de
salut a les obres de construcció.
En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar
un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les
previsions contingudes en el present document.
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i
Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les
Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració.
Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del
Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció de
Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores.
Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-contractistes hauran
de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a
l'obra.
Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat laboral competent,
segons model inclòs a l'annex III del Reial Decret.
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de
Seguretat i Salut.
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció
Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar
l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista,
sots-contractistes i representants dels treballadors.
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves
responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è).
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Principis generals aplicables durant l'execució de l'obra

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

-

El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja
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
La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars
El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i
dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin
afectar a la seguretat i salut dels treballadors
La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en
particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses
La recollida dels materials perillosos utilitzats
L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes
L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les
diferents feines o fases del treball
La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms
Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra
o prop de l'obra.

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents:
L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els següents
principis generals:
Evitar riscos
Avaluar els riscos que no es puguin evitar
Combatre els riscos a l'origen
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
Tenir en compte l'evolució de la tècnica
Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill
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
Adoptar mesures que posin per davant la protecció col
Donar les degudes instruccions als treballadors
L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i
salut en el moment d'encomanar les feines
L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut
informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic
L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries
que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que
poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud
dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin
alternatives més segures
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Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de cobertura
la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors
autònoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals
consisteixi en la prestació del seu treball personal.

Identificació dels riscos
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex
IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents
treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra
o bé ser aplicables a d'altres feines.
S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls,
cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es
realitzi.
A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i tenir cura
en minimitzar en tot moment el risc d'incendi.
Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors
(reparació, manteniment...).

Mitjans i maquinaria
-

Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades
Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...)
Riscos derivats del funcionament de grues
Caiguda de la càrrega transportada
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Ambient excessivament sorollós
Contactes elèctrics directes o indirectes
Accidents derivats de condicions atmosfèriques

Treballs previs
-

Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Sobre esforços per postures incorrectes
Bolcada de piles de materials
Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)

Enderrocs
-

Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Projecció de partícules durant els treballs
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius
Talls i punxades
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-

Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Ambient excessivament sorollós
Fallida de l'estructura
Sobre esforços per postures incorrectes
Acumulació i baixada de runes

Moviments de terres i excavacions
-

Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Cops i ensopegades
Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques
Caiguda de materials, rebots
Ambient excessivament sorollós
Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases
Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes
Accidents derivats de condicions atmosfèriques
Sobre esforços per postures incorrectes
Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar

Fonaments
-

Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
Projecció de partícules durant els treballs
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius
Talls i punxades
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Ambient excessivament sorollós
Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases
Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes
Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques
Contactes elèctrics directes o indirectes
Sobre esforços per postures incorrectes
Fallides d'encofrats
Fallides de recalçaments
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Bolcada de piles de material
Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)

Estructura
-

Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
Projecció de partícules durant els treballs
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius
Talls i punxades
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
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-

Ambient excessivament sorollós
Contactes elèctrics directes o indirectes
Sobre esforços per postures incorrectes
Fallides d'encofrats
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Bolcada de piles de material
Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)
Riscos derivats de l'accés a les plantes
Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials

Ram de paleta
-

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Projecció de partícules durant els treballs
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius
Talls i punxades
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Ambient excessivament sorollós
Sobre esforços per postures incorrectes
Bolcada de piles de material
Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)

Coberta
-

Projecció de partícules durant els treballs
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius
Talls i punxades
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Ambient excessivament sorollós
Sobre esforços per postures incorrectes
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Caigudes de pals i antenes
Bolcada de piles de material
Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)

Revestiments i acabats
-

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Projecció de partícules durant els treballs
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius
Talls i punxades
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Sobre esforços per postures incorrectes
Bolcada de piles de material
Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)
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Instal·lacions
-

Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Talls i punxades
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Emanacions de gasos en obertures de pous morts
Contactes elèctrics directes o indirectes
Sobresforços per postures incorrectes
Caigudes de pals i antenes

Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials
(Annex II del RD 1627/1997)
-

-

Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per les
particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc
de treball
Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels
quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible
Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la
delimitació de zones controlades o vigilades
Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió
Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió
Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis
Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic
Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit
Treballs que impliquin l'ús d'explosius
Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

Mesures de prevenció i protecció
Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A més, s'hauran de
mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra
banda els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la normativa vigent.
Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors
(reparació, manteniment...).
Mesures de protecció col·lectiva
- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions
dins l'obra
- Senyalització de les zones de perill
Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en
relació amb els vials exteriors
- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega
- Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents
- Els elements de les Instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants
- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra
Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la
càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc
- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra
- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat
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- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl,
edificacions veïnes)
- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases
- Utilització de paviments antilliscants.
- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.
- Col·locació de xarxes en forats horitzontals
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)
- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades
- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides
- Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes
Mesures de protecció individual
- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules
- Utilització de calçat de seguretat
- Utilització de casc homologat
A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts
d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual
serà obligatòria
Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el
risc de talls i punxades
- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos
- Utilització de mandils
Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs amb perill
d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire
Mesures de protecció a tercers
-

-

Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de
preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes a
l'obra puguin entrar.
Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials
exteriors
Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega
Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl,
edificacions veïnes)
Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

Primers auxilis
Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent.
S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar
els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces
dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles
accidentats.
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NORMATIVA DE SEGURETAT I SALUT
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE
DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
TEMPORALES O MÓVILES

Directiva 92/57/CEE 24 Junio
26/08/92)

(DOCE:

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN
LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

R.D. 1627/1997. 24 octubre
(BOE:
25/10/97)Transposició de la Directiva 92/57/CEE

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Ley 31/1995. 8 noviembre
10/11/95)

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES

Ley 54/2003. 12 diciembre
(BOE: 13/12/2003)

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN

R.D. 39/1997. 17 de enero
(BOE:
31/01/97).
Modificacions: RD 780/1998
. 30 abril (BOE: 01/05/98)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS
DE TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN
ALTURA

R. D. 2177/2004, de 12 de novembre
(BOE: 13/11/2004)

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN,
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

R.D. 485/1997. 14 abril
23/04/97)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS
LUGARES DE TRABAJO

R.D. 486/1997 . 14 de abril
23/04/97)

(BOE:

(BOE:

(BOE:

En el capítol 1 exclou les obres de construcció,
però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant a
escales de mà. Modifica i deroga alguns capítols
de la “Ordenanza de Seguridad e Higiene en el
trabajo” (O. 09/03/1971)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD
RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE
ENTRAÑE RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO LUMBARES,
PARA LOS TRABAJADORES

R.D. 487/1997 .14 abril
23/04/97)

(BOE:

R.D. 488/97. 14 abril
23/04/97)

(BOE:

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS
RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES
BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO

R.D. 664/1997. 12 mayo
24/05/97)

(BOE:

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS
RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES
CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO

R.D. 665/1997. 12 mayo
24/05/97)

(BOE:

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD,
RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

R.D. 773/1997.30 mayo
12/06/97)

(BOE:

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD
RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN
PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN
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DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS
DE TRABAJO

R.D. 1215/1997. 18 de julio
(BOE:
07/08/97)
transposició de la
directiva 89/655/CEE
modifica i deroga alguns capítols de la
“ordenanza de seguridad e higiene en el trabajo”
(O. 09/03/1971)

PROTECCIÓN A LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS
RIESGOS DERIVADOS DE LA EXPOSICIÓN AL RUIDO
DURANTE EL TRABAJO

R.D. 1316/1989 . 27 octubre
02/11/89)

(BOE:

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO

R.D. 614/2001 . 8 junio
21/06/01)

(BOE:

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-APQ-006. R.D 988/1998
ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS CORROSIVOS

(BOE: 03/06/98)

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO ENO. de 20 de mayo de 1952
(BOE: 15/06/52)
LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN
modificacions: O. 10 diciembre de 1953 (BOE:
22/12/53)
O. 23 septiembre de
1966
(BOE: 01/10/66) ART. 100 A 105
derogats per O de 20 gener de 1956
Derogat capítol III pel RD 2177/2004

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA
CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º A 4º, 183º
A 291º Y ANEXOS I Y II (BOE: 05/09/70;
09/09/70)
correcció d'errades: BOE:
17/10/70

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE
OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO

O. de 31 de agosto de 1987
18/09/87)

REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES PARA OBRAS

O. de 23 de mayo de 1977
(BOE:
14/06/77)
modificació:O. de 7 de
marzo dE 1981 (BOE: 14/03/81)

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 2 DEL
REGLAMENTO
DE
APARATOS
DE
ELEVACIÓN
Y
MANUTENCIÓN
REFERENTE
A
GRÚAS-TORRE
DESMONTABLES PARA OBRAS.

(BOE:

R.D. 836/2003. 27 juny,
(BOE:
17/07/03). vigent a partir del 17 d’octubre de
2003. (deroga la O. de 28 de junio de 1988
(BOE: 07/07/88) i la modificació: O. de 16 de
abril de 1990 (BOE: 24/04/90))

REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS CON
RIESGO DE AMIANTO

O. de 31 octubre 1984
07/11/84)

(BOE:

NORMAS COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO SOBRE
SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO

O. de 7 enero 1987
15/01/87)

(BOE:
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ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL
TRABAJO

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES
DE CONSTRUCCIÓ

O. de 9 de marzo DE 1971
(BOE:
16 I 17/03/71)
correcció d'errades
(BOE: 06/04/71)
modificació: (BOE:
02/11/89) derogats alguns capítols per: LEY
31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD
664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 I RD
1215/1997

O. de 12 de gener de 1998
27/01/98)

(DOGC:

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
CASCOS NO METÁLICOS

R. de 14 de diciembre de 1974
30/12/74): N.R. MT-1

(BOE:

PROTECTORES AUDITIVOS

R. de 28 de julio de 1975
01/09/75): N.R. MT-2

(BOE:

PANTALLAS PARA SOLDADORES

R. de 28 de julio de 1975
02/09/75): N.R. MT-3:
24/10/75

(BOE:
modificació: BOE:

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD

R. de 28 de julio de 1975
(BOE:
03/09/75): N.R. MT-4 modificació: BOE:
25/10/75

CALZADO DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECÁNICOS

R. de 28 de julio de 1975
04/09/75): N.R. MT-5
27/10/75

(BOE:
modificació: BOE:

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS

R. de 28 de julio de 1975
05/09/75): N.R. MT-6
28/10/75

(BOE:
modificació: BOE:

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS
RESPIRATORIAS. NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES
FACIALES

R. de 28 de julio de 1975
(BOE:
06/09/75): N.R. MT-7 modificació: BOE:
29/10/75

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS:
FILTROS MECÁNICOS
EQUIPOS
DE
PROTECCIÓN
PERSONAL
DE
RESPIRATORIAS: MASCARILLAS AUTOFILTRANTES

R. de 28 de julio de 1975
(BOE:
08/09/75): N.R. MT-8 modificació: BOE:
30/10/75

VIAS

R. de 28 de julio de 1975
(BOE:
09/09/75): N.R. MT-9 modificació: BOE:
31/10/75

EQUIPOS
DE
PROTECCIÓN
PERSONAL
DE
VIAS
RESPIRATORIAS: FILTROS QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA
AMONÍACO

R. de 28 de julio de 1975
(BOE:
10/09/75): N.R. MT-10 modificació: BOE:
01/11/75
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AN 03. CONTROL DE QUALITAT

DOCUMENTACIÓ DE PLA DE CONTROL.
CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ.

DOCUMENT 1.
CONDICIONS I MESURES PER A L’OBTENCIÓ DE LES QUALITATS DELS MATERIALS I DELS
PROCESSOS CONSTRUCTIUS.
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INTRODUCCIÓ I MARC LEGAL.

El present escrit té com a finalitat inicial determinar els criteris per desenvolupar el pla de Control dels
materials, equips i productes que estableix el CTE .
El CTE determina quins marcatges, segells i certificacions són admissibles pels productes, equips i
sistemes constructius de l’edificació en general.
En determinats casos els DB estableixen les característiques tècniques de productes, equips i sistemes
que s’incorporin en els edificis, sense perjudici del Marcat CE que els hi sigui aplicable d’acord amb les
corresponents Directives Europees.
Les marques, segells, certificacions de conformitat o d’altres distintius de qualitat voluntaris que facilitin el
compliment de les exigències bàsiques del CTE, podran ser reconegudes per l’Administració.
També es podran reconèixer les certificacions de conformitat de les prestacions finals dels edificis, les
certificacions de conformitat que tinguin els agents que intervenen en la execució de les obres, les
certificacions mediambientals que considerin l’anàlisi del cicle de vida dels productes, altres avaluacions
mediambientals d’edificis i altres certificacions que facilitin el compliment del CTE.
També es consideraran conformes amb el CTE els productes, equips i sistemes innovadors que
demostrin el compliment de les exigències bàsiques del CTE.
Els articles que marquen les directrius són els següents:
Article 6è: “Pla de Control”. Condicions de Projecte”
Article 7è: “Condicions en la Execució de les Obres”.
Part I del CTE, Annex II: “Documentació del Seguiment de l’Obra”
segons el Reial Decret 317/2006, de 17 de març, pel que s’aprova el “Código Técnico de la Edificación”
(CTE).
A tal efecte, l’actuació de la Direcció Facultativa s’ajustarà al que es disposa en la relació de disposicions i
articles que s’adjunta tot seguit i que conforma el present document.
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MARCAT I SEGELLS DE QUALITAT DELS PRODUCTES DE CONSTRUCCIÓ
VERIFICACIÓ DEL SISTEMA DE “MARCAT CE”
La LOE atribueix la responsabilitat sobre la verificació de la recepció en obra dels productes de
construcció al Director de la Execució de la Obra que, mitjançant el corresponent procés de Control de
recepció, ha de resoldre sobre l’acceptació o rebuig del producte. Aquest procés afecta, també, als
fabricants de productes i als constructors (i per tant als Cap d’Obra).
Els productes de construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció del
seu ús previst, portaran un marcat CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de
28 de juliol, i disposicions de desenvolupament, o d’altres Directives Europees que els siguin
d’aplicació. Això significa que l’habitual procés de Control de la recepció de materials s’ha afectat i
s’estableixen unes noves regles per les condicions que han de complir els productes de
construcció a través del marcat CE.
El CTE, en les seves disposicions generals, determina quins marcatges, segells i certificacions són
admissibles pels productes, equips i sistemes a emprar en qualsevol edifici.
El terme producte de construcció es defineix com a qualsevol producte fabricat per a la seva incorporació,
amb caràcter permanent, a les obres d’edificació i enginyeria civil que tinguin incidència en els següents
requisits essencials:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Resistència mecànica i estabilitat.
Seguretat en cas d’incendi.
Higiene, salut i medi ambient.
Seguretat d’utilització.
Protecció en front del soroll.
Estalvi d’energia i aïllament tèrmic.

El marcat CE d’un producte de construcció indica:



Que el producte compleix amb unes determinades especificacions tècniques relacionades amb
els requisits essencials contingudes en les Normes Harmonitzades (EN) i en les Guies DITE
(Guies pel Document d’Idoneïtat Tècnica Europea).
Que se ha complert el sistema d’avaluació de la conformitat establert per la corresponent Decisió
de la Comissió Europea (aquests sistemes d’avaluació es classifiquen en els graus 1+, 1, 2+, 2, 3
i 4, i en cada un d’ells s’especifiquen els Controls que s’han de realitzar al producte pel fabricant
i/o per un organisme notificat).

El fabricant (o el seu representant autoritzat) serà el responsable de la seva fixació i la Administració
competent en matèria d’indústria la qual vigili per la correcta utilització del marcat CE.
És obligació del Director d’Execució de l’Obra verificar si els productes que entren en l’obra estan afectats
pel compliment del marcat CE i, en cas de ser així, si es compleixen les condicions establertes en el Reial
Decret 1630/1992.
La verificació del sistema del marcat CE en un producte de construcció es pot resumir en els següents
passos:





Comprovar si el producte ha de tenir el “marcat CE” en funció que s’hagi publicat en el BOE la
norma transposició de la norma harmonitzada (UNE-EN) o Guia DITE per ell, que la data
d’aplicabilitat hagi entrat en vigor i que el termini de coexistència amb la corresponent norma
nacional hagi expirat.
La existència del marcat CE pròpiament dit.
La existència de la documentació addicional que procedeixi.
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1. Comprovació de la obligatorietat del marcat CE
Aquesta comprovació es pot realitzar en la pàgina web del “Ministerio de Industria, Turismo i Comercio”,
entrant en “Legislación sobre Seguridad Industrial”, a continuació en “Directivas ” i, per últim, en
“Productes de construcció”
(http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcit/Directivas.asp?Directiva=89/106/CEE)
En la taula a la que es fa referència al final de la present nota (i que s’anirà actualitzant en funció de la
publicació del BOE) es resumeixen les diferents famílies de productes de construcció, agrupades per
capítols, afectades pel sistema de marcat CE, incloent:







La referència i títol de les normes UNE-EN i Guies DITE.
La data d’aplicació voluntària del marcat CE i inici del termini de coexistència amb la norma
nacional corresponent (FAV).
La data de la fi del termini de coexistència a partir del qual s’ha de retirar la norma nacional
corresponent i exigir el marcat CE al producte (FEM). Durant el termini de coexistència els
fabricants poden aplicar segons ells creguin convenient la reglamentació nacional existent o la de
la nova redacció sorgida.
El sistema d’avaluació de la conformitat establert, podent aparèixer varis sistemes per un mateix
producte en funció de l’ús a que es destini, havent-se de consultar en aquest cas la norma EN o
Guia DITE corresponent (SEC).
La data de publicació en el “Boletín Oficial del Estado” (BOE).

2. El marcat CE
El marcat CE es materialitza mitjançant el símbol “CE” acompanyat d’una informació complementària.
El fabricant ha de tenir cura que el marcat CE figuri, per ordre de preferència:
1. En el producte pròpiament dit.
2. En una etiqueta adherida al mateix.
3. En el seu envàs o embalatge.
4. En la documentació comercial que s’adjunta.
Les lletres del símbol CE se realitzaran d’acord amb les especificacions del dibuix adjunt (ha de tenir una
dimensió vertical apreciablement igual que no serà inferior a 5 mil·límetres).

El citat article estableix que, a més a més del símbol “CE”, deuen estar situades, en una de les quatre
possibles localitzacions, una sèrie d’inscripcions complementàries (el contingut específic de les quals es
determina en les normes harmonitzades i Guies DITE per a cada família de productes) entre les que
s’inclouen:









El número d’identificació de l’organisme notificat (quan procedeixi).
El nom comercial o la marca distintiva del fabricant.
L’adreça del fabricant.
El nom comercial o la marca distintiva de la fàbrica.
Les dues darreres xifres de l’any en el que s’ha estampat el marcat en el producte.
El número del certificat CE de conformitat (quan procedeix)
El número de la norma harmonitzada (i en cas de veure’s afectada per vàries els números de
totes elles).
La designació del producte, el seu ús previst i la seva designació normalitzada.
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Informació addicional que permeti identificar les característiques del producte atenent a les
especificacions tècniques (que en el cas de productes no tradicionals haurà de buscar-se en el
DITE corresponent, per la qual cosa s’ha d’incloure el número de DITE del producte en las
inscripcions complementàries)

Les inscripcions complementàries del marcat CE no tenen per que tenir un format, tipus de lletra, color o
composició especial havent d’incloure, únicament, les característiques ressenyades anteriorment pel
símbol.

Dins de les característiques del producte podrem trobar que alguna d’elles presenti les lletres NPD (no
performance determined) que signifiquen prestació sense definir o ús final no definit.
La opció NPD és una classe que pot ser considerada si al menys un estat membre no te requisits legals
per a una determinada característica i el fabricant no vol facilitar el valor d’aquesta característica.
En el cas de producte via DITE és important comprovar, no només la existència del DITE pel producte,
sinó el seu termini de validesa i recordar que el marcat CE acredita la presència del DITE i la avaluació de
conformitat associada.
3. La documentació addicional
A més del marcat CE pròpiament dit, en l’acte de la recepció el producte ha de tenir una documentació
addicional presentada, al menys, en una llengua oficial de l’Estat. Quan al producte li siguin aplicables
altres directives, la informació que acompanya al marcat CE ha de registrar clarament les directives que li
han estat aplicades.
Aquesta documentació depèn del sistema d’avaluació de la conformitat assignat al producte i pot consistir
en un o varis dels següents tipus d’escrits:





Declaració CE de conformitat: Document emès pel fabricant, necessari per tots els productes
sigui quin sigui el sistema d’avaluació assignat.
Informe d’assaig inicial del tipus: Document emès per un Laboratori notificat, necessari pels
productes amb sistema d’avaluació 3.
Certificat de Control de producció en fàbrica: Document emès per un organisme d’inspecció
notificat, necessari pels productes amb sistema d’avaluació 2 i 2+.
Certificat CE de conformitat: Document emès per un organisme de certificació notificat, necessari
pels productes amb sistema d’avaluació 1 i 1+.

Encara que el procés preveu la retirada de la norma nacional corresponent un cop que s’hagi exhaurit el
termini de coexistència, s’ha de tenir en compte que la verificació del marcat CE no eximeix de la
comprovació d’aquelles especificacions tècniques que estiguin contemplades en la normativa vigent
mentre no es produeixi la seva anul·lació expressa.
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PROCEDIMENT PEL CONTROL DE RECEPCIÓ DELS MATERIALS ALS QUÈ NO ELS HI ÉS
EXIGIBLE EL SISTEMA DE “MARCAT CE”
A continuació es detalla el procediment a realitzar pel Control de recepció dels materials de construcció
als que no els hi és exigible el sistema de marcat CE (tant per no existir encara UNE-EN o Guia DITE per
aquest producte com, existint aquestes, per estar dins del termini de coexistència).
En aquest cas, el Control de recepció ha de fer-se d’acord amb l’exposat en l’Article 9 del RD1630/92,
podent-se presentar tres casos en funció del país de procedència del producte:
1.
2.
3.

Productes nacionals.
Productes d’altre estat de la Unió Europea.
Productes extracomunitaris.

1. Productes nacionals
D’acord amb l’Art.9.1 del RD 1630/92, aquests han de satisfer les vigents disposicions nacionals. El
compliment de les especificacions tècniques contingudes en elles es pot comprovar mitjançant:
a)
b)
c)

La recopilació de les normes tècniques (UNE fonamentalment) que s’estableixen com
obligatòries en els Reglaments, Normes Bàsiques, Plecs, Instruccions, Ordres d’homologació,
etc., emeses principalment pels Ministeris de Foment i de Ciència i Tecnologia.
L’acreditació del seu compliment exigint la documentació que pugui garantir la seva observància.
Donar l’ordre de realització dels assaigs i proves precises en cas que la documentació aportada
no ens hagi estat facilitada o no existeixi.

A més a més, s’han de tenir en compte les especificacions tècniques de caràcter contractual que es
defineixin en els plecs de prescripcions tècniques del projecte en qüestió.
2. Productes que provenen d’un país comunitari
En aquest cas, l’Art.9.2 del RD 1630/92 estableix que els productes (a petició expressa i individualitzada)
seran considerats per la Administració de l’Estat conformes amb les disposicions espanyoles vigents si:



Han superat els assaigs i les inspeccions efectuades d’acord amb els mètodes en vigor a
Espanya.
Ho han fet amb mètodes reconeguts com equivalents a Espanya, efectuats per un organisme
autoritzat en l'Estat membre en el que s’hagin fabricat i que hagi estat comunicat per aquest
d’acord als procediments establerts en la Directiva de Productes de la Construcció.

Aquest reconeixement de l’Administració de l’Estat es fa a traves de la Direcció General competent
mitjançant l’emissió, per a cada producte, del corresponent document, que serà publicat al BOE. No s’ha
d’acceptar el producte si no compleix aquest requisit i es pot remetre el producte al procediment descrit en
el punt 1.
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3. Productes que provenen de un país extracomunitari
L’Art.9.3 del RD 1630/92 estableix que aquests productes podran importar-se, comercialitzar-se i utilitzarse dins el territori espanyol si satisfan les disposicions nacionals, fins que les especificacions tècniques
europees corresponents disposis un altre cosa; és a dir, el procediment analitzat en el punt 1.
Documents acreditatius
Es relacionen a continuació els possibles documents acreditatius (i les seves característiques més
notables) que es poden rebre al sol·licitar l’acreditació del compliment de les especificacions tècniques del
producte en qüestió.
La validesa, la idoneïtat i l’ordre de prelació d’aquests documents estarà detallada en les fitxes
específiques de cada producte.


Marca / Certificat de conformitat a Norma:
És un document expedit per un organisme de certificació acreditat per l’Empresa
Nacional d’Acreditació (ENAC) que afirma que el producte satisfà una(es)
determinada(es) Norma(es) que li són d’aplicació.
Aquest document presenta grans garanties, ja que la certificació s’efectua mitjançant un
procés de concessió i altre de seguiment (en els que s’inclouen assaigs del producte en
fàbrica i en el mercat) a través dels Comitès Tècnics de Certificació (CTC) del
corresponent organisme de certificació (AENOR, ECA, LGAI...)
Tant els certificats de producte, com els de concessió del dret a l’ús de la marca tenen
una data de concessió i una data de validesa que ha de ser comprovada.



Document d’Idoneïtat Tècnica (DIT):
Els productes no tradicionals o innovadors (pels que no existeix Norma) poden ser
acreditats per aquest tipus de document, on la seva concessió es basa en el
comportament favorable del producte per la utilització prevista en front als requisits
essencials descrivint-se, no només les condicions del material, sinó les de posada en
obra i conservació.
Com en el cas anterior, aquest tipus de document és un bon aval de les característiques
tècniques del producte.
A Espanya, l’únic organisme autoritzat per la concessió de DIT, es el “Instituto de
Ciencias de la Construcció Eduardo Torroja” (IETcc) havent-se de, com en el cas
anterior, comprovar la data de validesa del DIT.



Certificació de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris (CCRR)
Document (que substitueix als antics certificats d’homologació de producte i de tipus)
emès pel Ministeri de Ciència i Tecnologia o un organisme de Control, i publicat en el
BOE, en el que es certifica que el producte compleix amb les especificacions tècniques
de caràcter obligatori contingudes en les disposicions corresponents.
En molts productes afectats per aquests requisits d’homologació, s’ha regulat,
mitjançant Ordre Ministerial, que la marca o certificat de conformitat AENOR equival al
CCRR.
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Autoritzacions d’ús dels forjats:
Són obligatòries pels fabricants que pretenguin industrialitzar forjats unidireccionals de
formigó armat o presentat, i biguetes o elements resistents armats o pretensats de
formigó, o de ceràmica i formigó que s’utilitzin per la fabricació d’elements resistents per
a pisos i cobertes per la edificació.
Són concedides per la “Dirección General de Arquitectura i Política de Vivienda
(DGAPV) del Ministerio de la Vivienda”, mitjançant Ordre Ministerial publicada en el
BOE.
El termini de validesa de la autorització d’ús és de cinc anys prorrogables per terminis
iguals a sol·licitud del peticionari.



Segell INCE
És un distintiu de qualitat voluntari concedit per la DGAPV del “Ministerio de la
Vivienda”, mitjançant Ordre Ministerial, que no suposa, per sí mateix, l’acreditació de les
especificacions tècniques exigibles.
Significa el reconeixement, exprés i periòdicament comprovat, que el producte compleix
les corresponents disposicions reguladores de concessió del Segell INCE relatives a la
matèria primera de fabricació, els mitjans de fabricació i el Control així com la qualitat
estadística de la producció.
La seva validesa té una vigència d’un any natural, prorrogable per terminis iguals, tantes
vegades com ho sol·liciti el peticionari, podent-se cancel·lar el dret de l’ús del Segell
INCE quan es comprovi l’incompliment de les condicions que, en el seu cas, van servir
per a la seva concessió.



Segell INCE / Marca AENOR
És un distintiu creat per integrar en la estructura de certificació d’AENOR aquells
productes que ostentaven el Segell INCE i que, a més a més, són objecte de Norma
UNE.
Ambdós distintius es concedeixen per l’organisme competent, òrgan gestor o CTC
d’AENOR (entitats que tenen la mateixa composició, reunions comunes i mateix
contingut en els seus reglaments tècnics pera la concessió i enretirada).
Als efectes de Control de recepció d’aquest distintiu és equivalent a la Marca / Certificat
de conformitat a Norma.



Certificats d’assaig
Són documents, emesos per un Laboratori d’Assaig, en el què es certifica que una
mostra determinada d’un producte satisfà unes especificacions tècniques. Aquest
document no és, per tant, indicatiu referent a la qualitat posterior del producte ja que la
producció total no es controla i, per tant, cal mostrar-se cautelós en front a la seva
admissió.
En primer lloc, cal tenir present l’Article 14.3.b de la LOE, que estableix que aquests
Laboratoris han de justificar la seva capacitat amb la corresponent acreditació oficial
atorgada per la Comunitat Autònoma corresponent. Aquesta acreditació és requisit
imprescindible per que els assaigs i proves que es redactin siguin vàlids, en el cas que
la normativa corresponent exigeixi que es tracti de laboratoris acreditats.
En la resta dels casos, en què la normativa d’aplicació no exigeixi l’acreditació oficial
del laboratori, l’acceptació de la capacitat del laboratori resta al judici del tècnic,
recordant que pot servir de referència la relació d’aquests i les seves àrees d’acreditació
que elabora i comprova ENAC
En tot cas, per a procedir a l’acceptació o rebuig del producte, s’haurà de comprovar
que les especificacions tècniques detallades en el certificat d’assaig aportat són les
exigides per les disposicions vigents i que s’acredita el seu compliment.
Per últim, es recomana exigir el lliurament d’un certificat del subministrador assegurant
que el material lliurat es correspon amb el del certificat aportat.



Certificat del fabricant
Certificat del propi fabricant on aquest manifesta que el seu producte compleix una sèrie
d’especificacions tècniques.
Aquests certificats poden estar acompanyats amb un certificat d’assaig dels descrits en
l’apartat anterior; en aquest cas seran valides les citades recomanacions.
Aquest tipus de documents no tenen gran validesa real però poden tenir-la a efectes de
responsabilitat legal si, posteriorment, apareix qualsevol problema.
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Altres distintius i marques de qualitat voluntaris
Existeixen diversos distintius i marques de qualitat voluntaris, promoguts per
organismes públics o privats, que (com el segell INCE) no suposen, per si mateixos,
l’acreditació de les especificacions tècniques obligatòries.
Entre els de caràcter públic es troben els promoguts pel Ministeri de Foment (regulats
per la OM 12/12/1977) entre els que es troben, per exemple, el Segell de conformitat
CIETAN per biguetes de formigó, la Marca de qualitat EWAA EURAS per pel·lícula
anòdica sobre alumini i la Marca de qualitat QUALICOAT per revestiment d’alumini.
Entre els promoguts per organismes privats es troben diversos tipus de marques com,
per exemple les marques CEN, KEIMARK, N, Q, EMC, FERRAPLUS, etc.

Informació suplementària





La relació i àrees dels Organismes de Certificació i Laboratoris d’Assaig acreditats per la
Empresa Nacional d’Acreditació (ENAC) es poden consultar en la pàgina WEB: www.enac.es.
Les característiques dels DIT i el llistat de productes que posseeixin els citats documents,
concedits per l’IETcc, es poden consultar en la següent pàgina web: www.ietcc.csic.es/apoio.html
Els segell i concessions vigents (INCE, INCE/AENOR.....) poden consultar-se en www.miviv.es,
en “Normativa”.
La relació de productes certificats pels diferents organismes de certificació poden trobar-se en les
seves pàgines web www.aenor.es , www.lgai.es, etc.
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MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ
1.

CIMENTS
Instrucció per la recepció de ciments (RC-03)
Aprovada pel Reial Decret 1797/2003, de 26 de desembre (BOE 16/01/2004).
Deroga la anterior Instrucció RC-97, incorporant la obligació de estar en possessió del marcat
«CE» pels ciments comuns i actualitzant la normativa tècnica amb les novetats introduïdes durant
el termini de vigència de la mateixa.
Fase de recepció de materials de construcció

Articles 8, 9 i 10. Subministrament i emmagatzematge

Article 11. Control de recepció
Ciments comuns
Obligatorietat del marcat CE per aquest material (UNE-EN 197-1), aprovada per Resolució d’1 de
Febrer de 2005 (BOE 19/02/2005).
Ciments especials
Obligatorietat del marcat CE pels ciments especials amb molt baix calor de hidratació (UNE-EN
14216) i ciments d’alt forn de baixa resistència inicial (UNE- EN 197- 4), aprovades per Resolució
d’1 de Febrer de 2005 (BOE 19/02/2005).
Ciments de ram de paleta
Obligatorietat del marcat CE pels ciments de ram de paleta (UNE- EN 413-1, aprovada per
Resolució d’1 de Febrer de 2005 (BOE 19/02/2005).

2.

GUIXOS I ESCAIOLES
Plec general de condicions per a la recepció de guixos i escaioles en les obres de
construcció (RY-85)
Aprovat per Ordre Ministerial de 31 de maig de 1985 (BOE 10/06/1985).
Fase de recepció de materials de construcció

Article 5. Envàs i identificació

Article 6. Control i recepció

3.

MAONS CERÀMICS
Plec general de condicions per a la recepció de maons ceràmics en les obres de
construcció (RL-88)
Aprovat per Ordre Ministerial de 27 de juliol de 1988 (BOE 03/08/1988).
Fase de recepció de materials de construcció

Article 5. Subministrament i identificació

Article 6. Control i recepció

Article 7. Mètodes d’assaig

4.

BLOCS DE FORMIGÓ
Plec de prescripcions tècniques generales per a la recepció de blocs de formigó en les
obres de construcció (RB-90)
Aprovat per Ordre Ministerial de 4 de juliol de 1990 (BOE 11/07/1990).
Fase de Recepció de materials de construcció

Articulo 5. Subministrament i identificació

Article 6. Recepció

5.

XARXA DE SANEJAMENT
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Geotèxtils i productes relacionats. Requisits per a ús en sistemes de drenatge
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 13252), aprovada per Ordre de
29 de novembre de 2001 (BOE 07/12/2001).
Plantes elevadores d’aigües residuals per edificis i instal·lacions. (Kits i vàlvules de
retenció per a instal·lacions que contenen matèries fecals i no fecals.
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 12050), aprovada per Ordre de
29 de novembre de 2001 (BOE 07/12/2001).
Canonades de fibrociment per a drenatge i sanejament. Passos d’home i cambres
d’inspecció
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 588-2), aprovada per Resolució
de 3 d’octubre de 2003 (BOE 31/10/2002).
Juntes elastomèriques de canonades emprades en canalitzacions d’aigua i drenatge (de
cautxú vulcanitzat, d’elastòmers termoplàstics, de materials cel·lulars de cautxú
vulcanitzat i de poliuretà vulcanitzat).
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 681-1, 2, 3 i 4) aprovada per
Resolució de 16 de gener de 2003 (BOE 06/02/2003).
Canals de drenatge per a zones de circulació per a vehicles i vianants
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 1433), aprovada per Resolució
de 12 de juny de 2003 (BOE 11/07/2003).
Potes per a pous de registre encastats
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 13101), aprovada per Resolució
de 10 d’octubre de 2003 (BOE 31/10/2003).
Vàlvules d’admissió d’aire per a sistemes de drenatge
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 12380), aprovada per Resolució
de 10 d’octubre de 2003. (BOE 31/10/2003)
Tubs i peces complementàries de formigó en massa, formigó armat i formigó amb fibra
d’acer
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 1916), aprovada per Resolució
de 14 d’abril de 2003 (BOE 28/04/2003).
Pous de registre i cambres d’inspecció de formigó en massa, formigó armat i formigó amb
fibres d’acer.
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 1917), aprovada per Resolució
de 14 d’abril de 2003 (BOE 28/04/2003).
Petites instal·lacions de depuració d’aigües residuals per a poblacions de fins 50 habitants
equivalents. Foses sèptiques.
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 12566-1), aprovada per
Resolució d’1 de febrer de 2005 (BOE 19/02/2005).
Escales fixes per a Pous de registre.
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 14396), aprovada per Resolució
d’1 de febrer de 2005 (BOE 19/02/2005).
6.

FONAMENTACIÓ I ESTRUCTURES
Sistemes i Kits d’encofrat perdut no portant de blocs foradats, pannells de materials
aïllants o a vegades de formigó
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (Guia DITE Nº 009), aprovada per
Resolució de 26 de novembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
Geotèxtils i productes relacionats. Requisits per a ús en moviments de terres,
fonamentacions i estructures de construcció
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Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 13251), aprovada per Ordre de
29 de novembre de 2001 (BOE 07/12/2001).
Ancoratges metàl·lics per a formigó
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes, aprovats per Resolució de 26 de novembre
de 2002 (BOE 19/12/2002) i Resolució d’1 de febrer de 2005 (BOE 19/02/2005).

Ancoratges metàl·lics per a formigó. Guia DITE Nº 001–1 ,2, 3 i 4.

Ancoratges metàl·lics per a formigó. Ancoratges químics. Guia DITE Nº 001-5.
Recolzaments estructurals
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes , aprovada per Resolució d’1 de febrer de
2005 (BOE 19/02/2005).

Recolzaments de PTFE cilíndrics i esfèrics. UNE-EN 1337-7.

Recolzaments de rodet. UNE-EN 1337- 4.

Recolzaments oscil·lants. UNE-EN 1337-6.
Additius per a formigons i pastes
Obligatorietat del marcat CE pels productes relacionats, aprovada per Resolució de 6 de maig de
2002 i Resolució de 9 de novembre de 2005 (BOE 30/05/2002 i 01/12/2005).

Additius per a formigons i pastes. UNE-EN 934-2

Additius per a formigons i pastes. Additius per a pastes per a cables de pretensat. UNE-EN
934-4
Lligants de soleres contínues de magnesita. Magnesita càustica i de clorur de magnesi
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 14016-1), aprovada per
Resolució d’1 de febrer de 2005 (BOE 19/02/2005).
Àrids per a formigons, morters i lletades
Obligatorietat del marcat CE per als productes relacionats, aprovada per Resolució de 14 de
gener de 2004 (BOE 11/02/2004).

Àrids per a formigó. UNE-EN 12620.

Àrids lleugers per a formigons, morters i lletades. UNE-EN 13055-1.

Àrids per a morters. UNE-EN 13139.
Bigues i pilars compostos a base de fusta
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes, d’acord amb la Guia DITE nº 013;
aprovada per Resolució de 26 de novembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
Kits de posttesat compost a base de fusta
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE EN 523), aprovada per Resolució de
26 de novembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
Beines de fleixos d’acer per a tendons de pretesat
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes , d’acord amb la Guia DITE nº 011;
aprovada per Resolució de 26 de novembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

7.

RAM DE PALETA
Cales per a la construcció
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 459-1), aprovada per Resolució
de 3 d’octubre de 2003 (BOE 31/10/2002).
Panells de guix
Obligatorietat del marcat CE pels productes relacionats, aprovada per Resolució de 6 de maig de
2002 (BOE 30/05/2002) i Resolució de 9 de Novembre de 2005 (BOE 01712/2005).

Panells de guix. UNE-EN 12859.

Adhesius a base de guix per a Panells de guix. UNE-EN 12860.
Xemeneies
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Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 13502), aprovada per Resolució
de 14 d’abril de 2003 (BOE 28/04/2003), Resolució de 28 de juny de 2004 (BOE 16/07/2004) i
Resolució d’1 de febrer de 2005 (BOE 19/02/2005).

Terminals dels conductes de fums argilosos / ceràmics. UNE-EN 13502.

Conductes de fums d’argila cuita. UNE -EN 1457.

Components. Elements de paret exterior de formigó. UNE- EN 12446

Components. Parets interiors de formigó. UNE- EN 1857

Components. Conductes de fum de blocs de formigó. UNE-EN 1858

Requisits per a Xemeneies metàl·liques. UNE-EN 1856-1
Kits d’envans interiors (sense capacitat portant)
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes, d’acord amb la Guia DITE nº 003;
aprovada per Resolució de 26 de novembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
Especificacions d’elements auxiliars per a fàbriques d’obra
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes aprovada per Resolució de 28 de juny de
2004 (BOE 16/07/2004).

Tirants, fleixos de tensió, abraçadores i escaires. UNE-EN 845-1.

Llindes. UNE-EN 845-2.

Reforç de junt horitzontal de malla d’acer. UNE- EN 845-3.
Especificacions per a morters de ram de paleta
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes aprovada per Resolució de 28 de juny de
2004 (BOE 16/07/2004).

Morters per a arrebossats i lliscats. UNE-EN 998-1.

Morters per a ram de paleta. UNE-EN 998-2.
8.

AÏLLAMENTS TÈRMICS
Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en la edificació
Obligatorietat del marcat CE per als productes relacionats, aprovada per Resolució de 12 de juny
de 2003 (BOE 11/07/2003) i modificació per Resolució d’1 de febrer de 2005 (BOE19/02/2005).

Productes manufacturats de llana mineral (MW). UNE-EN 13162

Productes manufacturats de poliestirè expandit (EPS). UNE-EN 13163

Productes manufacturats de poliestirè extruït (XPS). UNE-EN 13164

Productes manufacturats de escuma rígida de poliuretà (PUR). UNE-EN 13165

Productes manufacturats de escuma fenòlica (PF). UNE-EN 13166

Productes manufacturats de vidre cel·lular (CG). UNE-EN 13167

Productes manufacturats de llana de fusta (WW). UNE-EN 13168

Productes manufacturats de perlita expandida (EPB). UNE-EN 13169

Productes manufacturats de suro expandit (ICB). UNE-EN 13170

Productes manufacturats de fibra de fusta (WF). UNE-EN 13171
Sistemes i kits compostos per l’aïllament tèrmic exterior amb arrebossat
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes, d’acord amb la Guia DITE nº 004;
aprovada per Resolució de 26 de novembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
Ancoratges de plàstic per a fixació de Sistemes i kits compostos per a el aïllament tèrmic
exterior amb arrebossat
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes , d’acord amb la Guia DITE nº 01; aprovada
per Resolució de 26 de novembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

9.

IMPERMEABILITZACIONS
Sistemes d’impermeabilització de cobertes aplicats en forma líquida
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes, d’acord amb la Guia DITE nº 005;
aprovada per Resolució de 26 de novembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
Sistemes d’impermeabilització
mecànicament

de

cobertes

amb

membranes

flexibles

fixades
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Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes, d’acord amb la Guia DITE nº 006;
aprovada per Resolució de 26 de novembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
10. REVESTIMIENTS
Materials de pedra natural per a ús com paviment
Obligatorietat del marcat CE per als productes relacionats, aprovada per Resolució de 3
d’octubre de 2003 (BOE 31/10/2002).

Rajoles. UNE-EN 1341

Llambordí. UNE-EN 1342

Vorades (Bordillos). UNE-EN 1343
Llambordins d’argila cuita
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 1344) aprovada per Resolució de
14 d’abril de 2003 (BOE 28/04/2003).
Adhesius per a rajoles ceràmiques
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 12004) aprovada per Resolució
de 16 de gener (BOE 06/02/2003).
Llambordins de formigó
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 1338) aprovada per Resolució de
14 de gener de 2004 (BOE 11/02/2004).
Rajoles prefabricades de formigó
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 1339) aprovada per Resolució de
14 de gener de 2004 (BOE 11/02/2004).

Materials per a soleres continues i soleres. Pastes autonivellants
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 13813) aprovada per Resolució
de 14 d’abril de 2003 (BOE 28/04/2003)
Sostres penjats
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 13964) aprovada per Resolució
d’1 de febrer de 2004 (BOE 19/02/2004).
Rajoles ceràmiques
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 14411) aprovada per Resolució
d’1 de febrer de 2004 (BOE 19/02/2004).
11. FUSTERIA, MANYERIA I VIDRIERIA
Dispositius per a sortides d’emergència
Obligatorietat del marcat CE per als productes relacionats, aprovada per Resolució de 6 de maig
de 2002 (BOE 30/05/2002).

Dispositius d’emergència accionats per una manilla o un polsador per a sortides de socors.
UNE-EN 179

Dispositius antipànic per a sortides de emergència activats per una barra horitzontal. UNEEN 1125
Ferramentes per a la edificació
Obligatorietat del marcat CE per als productes relacionats, aprovada per Resolució de 14 d’abril
de 2003 (BOE 28/04/2003), Resolució de 3 d’octubre de 2003 (BOE 31/10/2002) i ampliat en
Resolució d’1 de febrer de 2005 (BOE 19/02/2005).

Dispositius de tanca controlada de portes. UNE-EN 1154.

Dispositius de retenció electromagnètica per a portes batents. UNE-EN
1155.

Dispositius de coordinació de portes. UNE-EN 1158.

Frontisses d’un sol eix. UNE-EN 1935.
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Panys i pestells. UNE -EN 12209.

Taulers derivats de la fusta per a la seva utilització en la construcció
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 13986) aprovada per Resolució
de 14 d’abril de 2003 (BOE 28/04/2003).
Sistemes d’envidrament segellant estructural
Obligatorietat del marcat CE per als productes relacionats, aprovada per Resolució de 26 de
novembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Vidre. Guia DITE nº 002-1

Alumini. Guia DITE nº 002-2

Perfils amb trencament de pont tèrmic. Guia DITE nº 002-3
Portes industrials, comercials, de garatge i portons
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes
Resolució de 28 de juny de 2004 (BOE 16/07/2004).

(UNE-EN 13241-1) aprovada per

Tendals
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 13561) aprovada per Resolució
d’1 de febrer de 2005 (BOE 19/02/2005).
Façanes lleugeres
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 13830) aprovada per Resolució
d’1 de febrer de 2005 (BOE 19/02/2005).
12. PREFABRICATS
Productes prefabricats de formigó. Elements per a tanques
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes aprovada per Resolució de 6 de maig de
2002 (BOE 30/05/2002) i ampliades per Resolució d’1 de febrer de 2005 (BOE 19/02/2005)

Elements per a tanques. UNE-EN 12839.

Mastelers (mástiles) i pals (postes). UNE-EN 12843.
Components prefabricats de formigó armat d’àrids lleugers d’estructura oberta
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 1520), aprovada per Resolució
de 28 de juny de 2004 (BOE 16/07/2004).
Kits de construcció d’edificis prefabricats d’estructura de fusta
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes, d’acord amb la Guia DITE nº 007;
aprovada per Resolució de 26 de novembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
Escales prefabricades (kits)
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes, d’acord amb la Guia DITE nº 008;
aprovada per Resolució de 26 de novembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
Kits de construcció d’edificis prefabricats d’estructura de troncs
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes, d’acord amb la Guia DITE nº 012;
aprovada per Resolució de 26 de novembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
Vorades (Bordillos) prefabricats de formigó
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 1340), aprovada per Resolució
de 28 de juny de 2004 (BOE 16/07/2004)
13. INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS
Juntes elastomèriques de canonades emprades en canalitzacions d’aigua i drenatge (de
cautxú vulcanitzat, de elastòmers termoplàstics, de materials cel·lulars de cautxú
vulcanitzat i de poliuretà vulcanitzat)
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 681-1, 2, 3 i 4), aprovada per
Resolució de 16 de gener de 2003 (BOE 06/02/2003).
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Dispositius antiinundació en edificis
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 13564), aprovada per Resolució
de 14 d’abril de 2003 (BOE 28/04/2003).
Aigüera de cuina
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 13310), aprovada per Resolució
de 9 de novembre de 2005 (BOE 01/12/2005).
WC i conjunts de WC amb sifó incorporat
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 997), aprovada per Resolució d’1
de febrer de 2005 (BOE 19/02/2005).
14. INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
Columnes i bàculs d’enllumenat
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes aprovada per Resolució de 10 d’octubre de
2003 (BOE 31/10/2003) i ampliada per Resolució de 28 de juny de 2004 (BOE 16/07/2004)

Acer. UNE-EN 40- 5.

Alumini. UNE-EN 40-6

Barreja de polímers compostos reforçats amb fibra. UNE-EN 40-7
15. INSTAL·LACIONS DE GAS
Juntes elastomèriques emprades en tubs i accessoris per a transport de gasos i fluids
hidrocarbonats
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 682) aprovada per Resolució de
3 d’octubre de 2002 (BOE 31/10/2002)
Sistemes de detecció de fuites
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 682) aprovada per Resolució de
28 de juny de 2004 (BOE 16/07/2004)
16. INSTAL·LACIONS DE CALEFACCIÓ, CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
Sistemes de control de fums i calor
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes aprovada per Resolució de 28 de juny de
2004 (BOE 16/07/2004)

Airejadors naturals d’extracció de fums i calor. UNE-EN12101- 2.

Airejadors extractors de fums i calor. UNE-ENE-12101-3.
Panells radiants muntats en el sostre alimentats amb aigua a una temperatura inferior a
120ºC
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 14037-1) aprovada per
Resolució de 28 de juny de 2004 (BOE 16/07/2004).
Radiadors i convectors
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 442-1) aprovada per Resolució
d’1 de febrer de 2005 (BOE 19/02/2005)
17. INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
Instal·lacions fixes d’extinció d’incendis. Sistemes equipats amb mànegues.
Obligatorietat del marcat CE per als productes relacionats, aprovada per Resolució de 3
d’octubre de 2002 (BOE 31/10/2002).

Boques d’incendi equipades amb manegues semirígides. UNE-EN 671-1

Boques d’incendi equipades amb manegues planes. UNE-EN 671-2
Sistemes fixes d’extinció d’incendis. Components per a Sistemes d’extinció mitjançant
agents gasosos
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Obligatorietat del marcat CE per als productes relacionats, aprovada per Resolució de 3
d’octubre de 2002 (BOE 31/10/2002), ampliada per Resolució de 28 de Juny de 2004
(BOE16/07/2004) i modificada per Resolució de 9 de Novembre de 2005(BOE 01/12/2005).

Vàlvules direccionals de alta i baixa pressió i els seus actuadors per a Sistemes de CO2.
UNE-EN 12094-5.

Dispositius no elèctrics d’avortament per a Sistemes de CO2. UNE-EN 12094-6

Difusors per a Sistemes de CO2. UNE-EN 12094-7

Vàlvules de retenció i vàlvules antiretorn. UNE-EN 12094-13

Requisits i mètodes d’assaig pel Dispositius manuals d’inici i aturada. UNE-EN-12094-3.

Requisits i mètodes d’assaig per a detectors especials d’incendis. UNEEN-12094-9.

Requisits i mètodes d’assaig per a Dispositius de passatge. UNE-EN-12094- 11.

Requisits i mètodes d’assaig per a Dispositius pneumàtics d’alarma. UNEEN- 12094-12
Sistemes d’extinció d’incendis. Sistemes d’extinció per pols
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 12416-1 i 2) aprovada per
Resolució de 3 d’octubre de 2002 (BOE 31/10/2002) i modificada per Resolució de 9 de
Novembre de 2005 (BOE 01/12/2005).
Sistemes fixes de lluita contra incendis. Sistemes de ruixadors i aigua polvoritzada.
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes aprovada per Resolució de 3 d’octubre de
2002 (BOE 31/10/2002), ampliades i modificades per Resolucions del 14 d’abril de 2003(BOE
28/04/2003), 28 de juny de juny de 2004(BOE 16/07/2004) i 19 de febrer de 2005(BOE
19/02/2005).

Ruixadors automàtics. UNE-EN 12259-1

Conjunts de vàlvula d’alarma de canonada mullada i cambres de retard. UNEEN 12259-2

Conjunt de vàlvula d’alarma de canonada seca. UNE-EN 12259-3

Alarmes hidropneumàtiques. UNE-EN-12259-4

Components per a Sistemes de ruixadors i aigua polvoritzada. Detectors de flux d’aigua.
UNE-EN-12259-5
Sistemes de detecció i alarma d’incendis.
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes aprovada per Resolució de 14 d’abril de
2003 (BOE 28/04/2003), ampliada per Resolució del 10 d’octubre de 2003 (BOE 31/10/2003).

Dispositius d’alarma d’incendis - Dispositius acústics. UNE-EN 54-3.

Equips de Subministrament d’alimentació. UNE-EN 54-4.

Detectors de calor. Detectors puntuals. UNE-EN 54-5.

Detectors de fum. Detectors puntuals que funcionen segons el principi de llum difosa, llum
tramesa o per ionització. UNE-EN-54-7.

Detectors de fum. Detectors lineals que utilitzen un feix òptic de llum. UNEEN-54-12.
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ELEMENTS CONSTRUCTIUS

1.

FORMIGÓ ARMAT I PRETESAT
Instrucció de Formigó Estructural (EHE)
Aprovada per Reial Decret 2661/1998 d’ 11 de desembre. (BOE 13/01/1998)
Fase de projecte

Article 4. Documents del Projecte
Fase de Recepció de materials de construcció

Article 1.1. Certificació i distintius

Article 81. Control dels Components del formigó

Article 82. Control de la qualitat del formigó

Article 83. Control de la consistència del formigó

Article 84. Control de la resistència del formigó

Article 85. Control de las especificacions relatives a la durabilitat del formigó

Article 86. Assaigs previs del formigó

Article 87. Assaigs característics del formigó

Article 88. Assaigs de Control del formigó

Article 90. Control de la qualitat de l’acer

Article 91. Control de Dispositius d’ancoratge i entroncament de les armadures posttesades.

Article 92. Control de las beines i accessoris per a armadures de pretesat

Article 93. Control dels equips de tesat

Article 94. Control dels productes de injecció
Fase d’execució d’elements constructius

Article 95. Control de la execució

Article 97. Control del tesat de les armadures actives

Article 98. Control d’execució de la injecció

Article 99. Assaigs d’informació complementària de l’estructura
Fase de Recepció d’elements constructius

Article 4.9. Documentació final de l’obra

2.

FORJATS UNIDIRECCIONALS DE FORMIGÓ ARMAT O PRETESAT
Instrucció pel projecte i l’execució de forjats unidireccionals de formigó estructural
realitzats amb elements prefabricats. (EFHE)
Aprovada per Reial Decret 642/2002, de 5 de juliol. (BOE 06/08/2002)
Fase de projecte

Article 3.1. Documentació del forjat per a la seva execució
Fase de Recepció de materials de construcció

Article 4. Exigències administratives (Autorització d’ús)

Article 34. Control de Recepció dels elements resistents i peces de entrebigat

Article 35. Control del formigó i armadures col·locades en obra
Fase d’execució d’elements constructius

CAPÍTOL V. Condicions generales i disposicions constructives dels forjats

CAPÍTOL VI. Execució

Article 36. Control de l’ execució
Fase de Recepció d’elements constructius

Article 3.2. Documentació final de l’obra
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3.

ESTRUCTURES METÀL·LIQUES
“Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-A-Seguridad EstructuralAcero”
Aprovat per Reial Decret 314/2006, de 17 de març. (BOE 28/3/2006)
Fase de projecte

Article 1.1.1. Aplicació de la norma als projectes
Fase de Recepció de materials de construcció

Article 2.1.4. Perfils i xapes d’acer laminat. Garantia de les característiques

Article 2.1.5. Condicions de Subministrament i Recepció

Article 2.2.4. Subministrament de perfils foradats

Article 2.2.5. Assaigs de Recepció

Article 2.3.4. Subministrament dels perfils i plaques conformades

Article 2.3.5. Assaigs de Recepció

Article 2.4.6. Reblons d’acer. Característiques garantides

Article 2.4.7. Subministrament i Recepció

Article 2.5.11. Cargols. Característiques garantides

Article 2.5.12. Subministrament i Recepció
Fase d’execució d’elements constructius

Article 1.1.2. Aplicació de la norma a l’execució

Article 5.1. Unions reblonades i cargolades

Article 5.2. Unions soldades

Article 5.3. Execució en taller

Article 5.4. Muntatge en obra

Article 5.5. Toleràncies

Article 5.6 Protecció

4.

COBERTES AMB MATERIALS BITUMINOSOS
“Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS-Salubridad”
Aprovat per Reial Decret 314/2006, de 17 de març. (BOE 28/3/2006)
Fase de projecte

Article 1.2.1. Aplicació de la norma als projectes
Fase de Recepció de materials de construcció

Article 1.2.2. Aplicació de la norma als materials impermeabilitzants

Article 5.1. Control de Recepció dels productes impermeabilitzants
Fase d’execució d’elements constructius

Article 1.2.3. Aplicació de la norma a la execució de les obres

Capítol 4. Execució de les cobertes

Article 5.2. Control de la execució
Fase de Recepció d’elements constructius

Article 5.2. Control de la execució

5.

MURS RESISTENTS DE FABRICA DE MAÓ
“Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-F-Seguridad EstructuralFábrica”
Aprovat per Reial Decret 314/2006, de 17 de març. (BOE 28/3/2006)
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Article 1.3. Aplicació de la Norma als projectes
Article 1.4. Aplicació de la Norma a les obres
Article 4.1. Dades del projecte

Fase de Recepció de materials de construcció

Article 1.2. Aplicació de la Norma als fabricants

Capítol II. Maons

Capítol III. Morters

Article 6.1. Recepció de materials
Fase d’execució d’elements constructius

Capítol III. Morters

Article 4.4. Condicions pels enllaços de murs

Article 4.5. Forjats

Article 4.6. Recolzaments

Article 4.7. Estabilitat del conjunt

Article 4.8. Junts de dilatació

Article 4.9. Fonamentació

Article 6.2. Execució de morters

Article 6.3. Execució de murs

Article 6.4. Toleràncies en la execució

Article 6.5. Proteccions durant la execució

Article 6.6. Traves durant la construcció

Article 6.7. Rases
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6.

COMPORTAMENT ENFRONT AL FOC D’ELEMENTS CONSTRUCTIUS I MATERIALS DE
CONSTRUCCIÓ
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SI Seguridad en Caso de
Incendio
Aprovat per Reial Decret 314/2006, de 17 de març. (BOE 28/3/2006)
Fase de projecte

Introducció
Fase de Recepció de materials de construcció

Justificació del comportament en front el foc d’elements constructius i els materials (veure
REIAL DECRET 312/2005, de 18 de març, pel que s’aprova la classificació dels productes
de construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i de
resistència en front al foc).
REIAL DECRET 312/2005, de 18 de març, pel què s’aprova la classificació dels productes
de construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i
de resistència en front al foc.

7.

AÏLLAMENT TÈRMIC
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía
Aprovat per Reial Decret 314/2006, de 17 de març. (BOE 28/3/2006)
Fase de projecte

Secció HE 1 Limitació de Demanda Energètica.

Apèndix C Normes de referència. Normes de càlcul.
Fase de Recepció de materials de construcció

4 Productes de construcció

Apèndix C Normes de referència. Normes de producte.
Fase de execució d’elements constructius

5 Construcció

Apèndix C Normes de referència. Normes de assaig.

8.

AÏLLAMENT ACÚSTIC
Norma Básica de la Edificación (NBE CA-88) «Condicions acústicas de los edificios»
Aprovada per Ordre Ministerial de 29 de setembre de 1988. (BOE 08/10/1988)
Fase de projecte

Article 19. Compliment de la Norma en el Projecte
Fase de Recepció de materials de construcció

Article 21. Control de la Recepció de materials

Annex 4. Condicions dels materials
4.1. Característiques bàsiques exigibles als materials
4.2. Característiques bàsiques exigibles als materials específicament condicionants
acústics
4.3. Característiques bàsiques exigibles a les solucions constructives
4.4. Presentació, mesures i toleràncies
4.5. Garantia de les característiques
4.6. Control, Recepció i assaigs dels materials
4.7. Laboratoris d’assaig
Fase de execució d’elements constructius
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9.

9.1

Article 22. Control de la execució

INSTAL·LACIONS

INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
Reglament de instal·lacions de protecció contra incendis (RIPCI-93)
Aprovat per Reial Decret 1942/1993, de 5 de novembre. (BOE 14/12/1993)
Fase de Recepció d’equips i materials

Article 2

Article 3

Article 9
Fase de execució de les instal·lacions

Article 10
Fase de Recepció de les instal·lacions

Article 18

9.2

INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES
Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE)
Aprovat per Reial Decret 1751/1998, de 31 de juliol (BOE 05/08/1998), i modificat per Reial
Decret 1218/2002, de 22 de novembre. (BOE 03/12/2004)
Fase de projecte

Article 5. Projectes d’edificació de nova planta

Article 7. Projecte, execució i Recepció de les instal·lacions

ITE 07 - DOCUMENTACIÓ
ITE 07.1 INSTAL·LACIONS DE NOVA PLANTA
ITE 07.2 REFORMES
APÉNDIX 07.1 Guia del contingut del projecte
Fase de Recepció d’equips i materials

ITE 04 - EQUIPS I MATERIALS
ITE 04.1 GENERALITATS
ITE 04.2 CANONADES I ACCESORIS
ITE 04.3 VÁLVULES
ITE 04.4 CONDUCTES I ACCESORIS
ITE 04.5 XEMENEIES I CONDUCTES DE FUMS
ITE 04.6 MATERIALS AÏLLANTS TÈRMICS
ITE 04.7 UNITATS DE TRACTAMENT I UNITATS TERMINALS
ITE 04.8 FILTRES PER A AIRE
ITE 04.9 CALDERES
ITE 04.10 CREMADORS
ITE 04.11 EQUIPS DE PRODUCCIÓ DE FRET
ITE 04.12 APARELLS DE REGULACIÓ I CONTROL
ITE 04.13 EMISORS DE CALOR
Fase de execució de les instal·lacions

Article 7. Projecte, execució i Recepció de les instal·lacions

ITE 05 - MONTATGE
ITE 05.1 GENERALITATS
ITE 05.2 CANONADES, ACCESORIS I VÁLVULES
ITE 05.3 CONDUCTES I ACCESSORIS
Fase de Recepció de les instal·lacions

Article 7. Projecte, execució i Recepció de les instal·lacions
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9.3

ITE 06 - PROBES, POSADA EN MARXA I RECEPCIÓ
ITE 06.1 GENERALITATS
ITE 06.2 NETEJA INTERIOR DE XARXES DE DISTRIBUCIÓ
ITE 06.3 COMPROVACIÓ DE LA EXECUCIÓ
ITE 06.4 PROBES
ITE 06.5 POSADA EN MARXA I RECEPCIÓ
APÉNDIX 06.1 Model del certificat de la instal·lació
INSTAL·LACIONS D’ELECTRICITAT

Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT)
Aprovat per Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost. (BOE 18/09/2002)
Fase de projecte

ITC-BT-04. Documentació i Posada en servei de les instal·lacions
Projecte
Memòria Tècnica de Disseny (MTD)
Fase de Recepció de equips i materials

Article 6. Equips i materials

ITC-BT-06. Materials. Xarxes aèries per a distribució en baixa tensió

ITC-BT-07. Cables. Xarxes soterrades per a distribució en baixa tensió
Fase de Recepció de les instal·lacions

Article 18. Execució i Posada en servei de les instal·lacions

ITC-BT-04. Documentació i posada en servei de les instal·lacions

ITC-BT-05. Verificacions i inspeccions
9.4

INSTAL·LACIONS DE GAS
Reglament d’instal·lacions de gas en locals destinats a usos domèstics, col·lectius o
comercials (RIG)
Aprovat per Reial Decret 1853/1993, de 22 d’octubre. (BOE 24/11/1993)
Fase de projecte

Article 4. Normes.
Fase de Recepció d’equips i materials

Article 4. Normes.
Fase de execució de les instal·lacions

Article 4. Normes.
Fase de Recepció de les instal·lacions

Article 12. Proves prèvies a la posada en servei de les instal·lacions.

Article 13. Posada en disposició de servei de la instal·lació.

Article 14. Instal·lació, connexió i Posada en marxa dels aparells a gas.

ITC MI-IRG-09. Proves pel lliurament de la instal·lació receptora

ITC MI-IRG-10. Posada en disposició de servei

ITC MI-IRG-11. Instal·lació, connexió i Posada en marxa de aparells a gas
Instrucció sobre documentació i Posada en servei de les instal·lacions receptores de
Gasos Combustibles
Aprovada per Ordre Ministerial de 17 de desembre de 1985. (BOE 09/01/1986)
Fase de projecte

ANNEX A. Instrucció sobre documentació i posada en servei de les instal·lacions receptores
de gasos combustibles

2. Instal·lacions de gas que precisen projecte per a la seva execució
Fase de Recepció de les instal·lacions
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9.5

3. Posada en servei de les instal·lacions receptores de gas que precisen projecte.
4. Posada en servei de les instal·lacions de gas que no precisen projecte per la seva
execució.
INSTAL·LACIONS DE FONTANERÍA

Normes Bàsiques per a les Instal·lacions Interiors de Subministrament d’Aigua
Aprovades per Ordre Ministerial de 9 de 12 de 1975. (BOE 13/01/1976)
Fase de Recepció d’equips i materials

6.3 Homologació
Fase de Recepció de les instal·lacions

6.1 Inspeccions

6.2 Prova de les instal·lacions
Fase de projecte

Annex I. Instal·lacions interiors de Subministrament d’aigua, que necessiten projecte
específic.
Fase de Recepció d’equips i materials

Article 2. Materials emprats en canonades
9.6

INSTAL·LACIONS D’INFRAESTRUCTURES DE TELECOMUNICACIÓ
Reglament regulador de les infrastructures comuns de telecomunicacions per l’accés als
serveis de telecomunicació en l’interior dels edificis i de la activitat d’instal·lació d’equips i
Sistemes de telecomunicacions (RICT).
Aprovat per Reial Decret 401/2003, de 4 d’abril. (BOE 14/05/2003)
Fase de projecte

Article 8. Projecte tècnic
Fase de Recepció d’equips i materials

Article 10. Equips i materials emprats per a configurar les instal·lacions
Fase de execució de les instal·lacions

Article 9. Execució del projecte tècnic
Desenvolupament del Reglament regulador de les infraestructures comuns de
telecomunicacions per l’accés als serveis de telecomunicació en el interior dels edificis i
la activitat de instal·lació d’equips i Sistemes de telecomunicacions
Aprovat per Ordre CTE/1296/2003, de 14 de maig. (BOE 27/05/2003)
Fase de projecte

Article 2. Projecte tècnic

Disposició addicional primera. Coordinació entre la presentació del Projecte Tècnic
Arquitectònic i el d’Infraestructura Comuna de Telecomunicacions
Fase de execució de les instal·lacions

Article 3. Execució del projecte tècnic

9.7

INSTAL·LACIÓ D’APARELLS ELEVADORS
Disposicions d’aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell 95/16/CE,
sobre ascensors
Aprovades per Reial Decret 1314/1997 de 1 d’agost. (BOE 30/09/1997)
Fase de Recepció d’equips i materials

Article 6. marcat «CE» i declaració «CE» de conformitat
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Fase de execució de les instal·lacions

Article 6. marcat «CE» i declaració «CE» de conformitat
Fase de Recepció de les instal·lacions

ANNEX VI. Control final
9.8

INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS Salubridad
Aprovat per Reial Decret 314/2006, de 17 de març. (BOE 28/3/2006)
Fase de projecte

Article 3. Condicions de disseny.

Apèndix C Normes de referència.
Fase de Recepció de materials de construcció

Article 6. Productes de construcció

Article 6.2 Normes de referència. Normes de producte.
Fase de execució d’elements constructius

Article 5 Construcció i proves

Apèndix C Normes de referència. Normes de assaig.
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DOCUMENTACIÓ DE PLA DE CONTROL.
CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ.

DOCUMENT 2.
CONTINGUT DEL PLA DE CONTROL. TIPUS DE CONTROL.
LLISTAT MÍNIM DE PROVES I CONTROLS A REALITZAR.
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CONTINGUT DEL PLA DE CONTROL. TIPUS DE CONTROL.
El contingut del Pla de Control segons el CTE és el següent:
1.- Prescripcions sobre els materials.
- 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.
- 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’edifici acabat.
- S’indicaran les verificacions i proves de servei que s’hagin de realitzar per comprovar les prestacions finals
de l’edifici.

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.
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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 llistar 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.
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LLISTAT MÍNIM DE PROVES I CONTROLS A REALITZAR.

1.- FONAMENTACIÓ SUPERFICIAL I PROFUNDA.
1.1.- DADES PRÈVIES I DE MATERIALS.
A)
B)

Estudi geotècnic.
Anàlisi de les aigües, sempre que hi hagi indici que aquestes puguin ser àcides, salines o
d’agressivitat potencial.
C) Control geomètric del replanteig i nivell de la fonamentació. Fixació de les toleràncies segons DB
SE C “Seguridad Estructural Cimientos”.
D) Control del formigó armat segons EHE “EHE Instrucción de Hormigón Estructural y DB SE C
Seguridad Estructural Cimientos”.
E) Control de fabricació i transport del formigó armat.
1.2 CONDICIONAMENT DEL TERRENY
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.
Millora o reforç del terreny:
Control de las propietats del terreny posteriorment a la millora.
Ancoratges al terreny:
Segons norma UNE EN 1537:2001

2. ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT
2.1 CONTROL DE LA EXECUCIÓ
Nivells del control de l’execució:
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.
Altres controls:
Control del tesat de les armadures actives.
Control d’execució de la injecció.
Assaigs d’informació complementària de l’estructura (proves de càrrega i d’altres assaigs no
destructius)
2.2 CONTROL DE MATERIALS
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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
Aigua d’amasat
Àrids
Altres components (abans de l’inici de l’obra)
Control de qualitat del formigó segons EHE i el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars:
Resistència
Consistència
Durabilitat
Assaigs de control del formigó:
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).
Control de qualitat de l’acer:
Control a nivell reduït:
Només per armadures passives.
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
Altres controls:
Control de dispositius d’ancoratge i empalmes de soldadures posttesades.
Control de les beines i accessoris per les armadures de pretesat.
Control dels equips de tesat.
Control dels productes d’injecció.

3. ESTRUCTURES D’ACER
Control de la qualitat de la documentació del projecte:
El projecte defineix i justifica la solució estructural aportada.
Control de qualitat dels materials:
Certificat de qualitat del material.
Procediment de control mitjançant assaigs per materials que presentin característiques no
avalades pel certificat de qualitat.
Procediment de control mitjançant l’aplicació de normes o recomanacions de prestigi
reconegut per materials singulars.
Control de qualitat de la fabricació:
Control de la documentació de taller segons la documentació del projecte, que ha d’incloure:
Memòria de fabricació
Plànols de taller
Pla de punts d’inspecció
Control de qualitat de la fabricació:
Ordre de les operacions i utilització d’eines adequades
Qualificació del personal
Sistema de traçat adient
Control de qualitat de muntatge:
Control de qualitat de la documentació de muntatge:
Memòria de muntatge

87

EXP-1902-PBE
JARDÍ DE L’AMETLLER. VILAGRASSA (Eix6-FEDER-Camí de Sant Jaume)
Diputació de Lleida / Ajuntament de Vilagrassa.
Projecte bàsic i d’execució. Octubre 2020

-

Plans de muntatge
Pla de punts d’inspecció
Control de qualitat del muntatge

4. ESTRUCTURES DE FÀBRICA
Recepció de materials:
Peces:
Declaració del fabricant sobre la resistència i la categoria (categoria I o categoria II) de
las peces.
Sorres
Ciments i cal
Morters secs preparats i formigons preparats
Comprovació de dosificació y resistència
Control de fàbrica:
Tres categories d’execució:
Categoria A: peces i morter amb certificació d’especificacions, fàbrica amb assaigs
previs i control diari d’execució.
Categoria B: peces (llevat succió, retracció i expansió per humitat) i morter amb
certificació d’especificacions i control diari d’execució.
Categoria C: no compleix algun dels requisits de B.
Morters i formigons de replè
Control de dosificació, barreja i posada en obra
Armadura:
Control de recepció i posada en obra
Protecció de fàbriques en execució:
Protecció contra danys físics
Protecció de la coronació
Manteniment de la humitat
Protecció contra gelades
Trava temporal
Limitació de l’alçada d’execució per dia
5. ESTRUCTURES DE FUSTA
Subministrament i recepció dels productes:
Identificació del subministrament amb caràcter general:
Nom i adreça de l’empresa subministradora i del taller de serrat o fàbrica.
Data i quantitat del subministrament
Certificat d’origen i distintiu de qualitat del producte
Identificació del subministrament amb caràcter específic:
Fusta serrada:
a) Espècie botànica i classe resistent.
b) Dimensions nominals
c) Contingut d’humitat
Tauler:
a) Tipus de tauler estructural.
b) Dimensions nominals
Element estructural de fusta encolada:
a) Tipus d’element estructural i classe resistent
b) Dimensions nominals
c) Marcat
Elements realitzats a taller:
a) Tipus d’element estructural i declaració de capacitat portant, indicant condicions de
recolzament
b) Dimensions nominals
Fusta i productes de la fusta tractats amb elements protectors:

88

EXP-1902-PBE
JARDÍ DE L’AMETLLER. VILAGRASSA (Eix6-FEDER-Camí de Sant Jaume)
Diputació de Lleida / Ajuntament de Vilagrassa.
Projecte bàsic i d’execució. Octubre 2020

a)

-

Certificat del tractament aplicat, espècie de la fusta, protector emprat i núm. de
registre, mètode d’aplicació, categoria del risc cobert, data del tractament,
precaucions en front a mecanitzacions posteriors i informacions complementàries.
Elements mecànics de fixació:
a) Tipus de fixació
b) Resistència a tracció de l’acer
c) Protecció front a la corrosió
d) Dimensions nominals
e) Declaració de valors característics de resistència a l’aixafament i moment plàstic per
a unions fusta-fusta, fusta-tauler i fusta-acer.

Control de recepció en obra:
Comprovacions amb caràcter general:
Aspecte general del subministrament
Identificació del producte
Comprovacions amb caràcter específic:
Fusta serrada
a) Espècie botànica
b) Classe resistent
c) Toleràncies en les dimensions
d) Contingut d’humitat
Taulers:
a) Propietats de resistència, rigidesa y densitat
b) Toleràncies en les dimensions
Elements estructurals de fusta laminada encolada:
a) Classe resistent
b) Toleràncies en les dimensions
Altres elements estructurals realitzats en taller:
a) Tipus
b) Propietats
c) Toleràncies dimensionals
d) Planeïtat
e) Contrafletxes
Fusta i productes derivats de la fusta tractats amb productes protectors:
a) Certificació del tractament
Elements mecànics de fixació:
a) Certificació del material
b) Tractament de protecció
Criteri de no acceptació del producte
6. TANCAMENTS I PARTICIONS
Control de qualitat de la documentació del projecte:
El projecte defineix i justifica la solució de l’aïllament aportada.
Subministra i recepció de productes:
Es comprovarà la existència de marcat CE.
Control d’execució en obra:
Execució d’acord amb les especificacions de projecte.
Es tindrà cura en les trobades dels diferents elements i, especialment, a la execució dels
possibles ponts tèrmics integrats en els tancaments.
Posada en obra d’aïllaments tèrmics (posició, dimensions i tractament de punts singulars)
Posició i garantia de continuïtat en la col·locació de la barrera de vapor.
Fixació d’elements de fusteria per a garantir la estanqueïtat al pas d’aire i l’aigua.
7. SISTEMES DE PROTECCIÓ FRONT A LA HUMITAT
Control de qualitat de la documentació del projecte:
El projecte defineix i justifica la solució d’aïllament aportada.
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Subministrament? i recepció de productes:
Es comprovarà l’existència de marcat CE.
Control d’execució en obra:
Execució d’acord a les especificacions de projecte.
Tots els elements s’ajustaran al descrit en el DB HS “Salubridad”, en la secció HS 1
“Protección frente a la Humedad”.
Es realitzaran proves d’estanqueïtat en la coberts.
8. INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES
Control de qualitat de la documentació del projecte:
El projecte defineix i justifica la solució d’aïllament aportada, justificant de manera expressa
el compliment del “Reglamento de Instalaciones Térmicas (RITE)”.
Subministra i recepció de productes:
Es comprovarà la existència de marcat CE.
Control d’execució en obra:
Execució d’acord a les especificacions de projecte.
Muntatge de canonada i passatubs segons especificacions.
Característiques i muntatge dels conductes d’evacuació de fums.
Característiques i muntatge de les calderes.
Característiques i muntatge dels terminals.
Característiques i muntatge dels termòstats.
Proves parcials d’estanqueïtat de zones ocultes. La pressió de prova no ha de variar, al
menys, en 4 hores.
Prova final d’estanqueïtat (caldera connexionada i connectada a la xarxa de fontaneria). La
pressió de prova no ha de variar, al menys, en 4 hores.
9. INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ
Control de qualitat de la documentació del projecte:
El projecte defineix i justifica la solució de climatització aportada.
Subministrament i recepció de productes:
Es comprovarà la existència de marcat CE.
Control d’execució en obra:
Execució d’acord a les especificacions de projecte.
Replanteig i ubicació de maquines.
Replanteig i traçat de canonades i conductes.
Verificar característiques de maquines climatitzadores, fan-coils i refredadores.
Comprovar muntatge de canonades i conductes, així com alineació i distància entre suports.
Verificar característiques i muntatge dels elements de control.
Proves de pressió hidràulica.
Aïllament en canonades, comprovació de gruixos i característiques del material d’aïllament.
Prova de xarxes de desguàs de climatitzadors i fan-coils.
Connexió a quadres elèctrics.
Proves de funcionament (hidràulica i aire).
Proves de funcionament elèctric.
10. INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
Control de qualitat de la documentació del projecte:
El projecte defineix i justifica la solució elèctrica aportada, justificant de manera expressa el
compliment del “Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión i de les Instruccions Tècniques
Complementàries.
Subministrament i recepció de productes:
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Es comprovarà l’existència de marcat CE.

Control d’execució en obra:
Execució d’acord a les especificacions de projecte.
Verificar característiques de caixa transformador: envans, fonamentació-recolzaments,
terres, etc.
Traçat i muntatges de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports.
Situació de punts i mecanismes.
Traçat de rases i caixes en la instal·lació encastada.
Subjecció de cables i senyalització de circuits.
Característiques i situació d’equips d’enllumenat i mecanismes (marca, model i potència).
Muntatge de mecanismes (verificació de fixació i anivellament)
Verificar la situació dels quadres i del muntatge de la xarxa de veu i dades.
Control de troncals i de mecanismes de la xarxa de veu i dades.
Quadres generals:
Aspecte exterior i interior.
Dimensions.?
Característiques tècniques dels components del quadre interruptors, automàtics,
diferencials, relès, etc.)
Fixació d’elements i connexionat.
Identificació i senyalització o etiquetat de circuits i les seves proteccions.
Connexionat de circuits exteriors a quadres.
Proves de funcionament:
Comprovació de la resistència de la xarxa de terra.
Comprovació d’automàtics.
Encès de l’enllumenat.
Circuit de força.
Comprovació de la resta de circuits de la instal·lació enllestida.
11. INSTAL·LACIONS D’EXTRACCIÓ.
Control de qualitat de la documentació del projecte:
El projecte defineix i justifica la solució d’extracció aportada.
Subministrament i recepció de productes:
Es comprovarà l’existència de marcat CE.
Control d’execució en obra:
Execució d’acord a les especificacions de projecte.
Comprovació de ventiladors, característiques i ubicació.
Comprovació de muntatge de conductes i reixes.
Proves d’estanqueïtat d’unions de conductes.
Prova de mesura d’aire.
Proves afegides a realitzar en el sistema d’extracció de garatges:
Ubicació de central de detecció de CO en el sistema de extracció dels garatges.
Comprovació de muntatge i accionament front la presència de fum.
Proves i posada en marxa (manual i automàtica).
12. INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA
Control de qualitat de la documentació del projecte:
El projecte defineix i justifica la solució de fontaneria aportada.
Subministrament i recepció de productes:
Es comprovarà l’existència de marcat CE.
Control d’execució en obra:
Execució d’acord a les especificacions de projecte.
Punt de connexió amb la xarxa general i escomesa
Instal·lació general interior: característiques de canonades i de vàlvules.
Protecció i aïllament de canonades tant encastades com vistes.
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Proves de les instal·lacions:
Prova de resistència mecànica i estanqueïtat parcial. La pressió de prova no ha variar
en, al menys, 4 hores.
Prova d’estanqueïtat i de resistència mecànica global. La pressió de prova no ha variar
en, al menys, 4 hores.
Proves particulars en las instal·lacions de Aigua Calent Sanitària:
a) Mesura de cabdal i temperatura en els punts d’aigua
b) Obtenció del cabdal exigit a la temperatura fixada un cop obertes les aixetes
estimades en funcionament simultani.
c) Temps de sortida de l’aigua a la temperatura de funcionament.
d) Mesura de temperatures a la xarxa.
e) Amb l’acumulador a regim comprovació de les temperatures del mateix, en la seva
sortida i en les aixetes.
Identificació d’aparells sanitaris i aixetes.
Col·locació d’aparells sanitaris (es comprovarà l’anivellació, la subjecció i la connexió).
Funcionament d’aparells sanitaris i aixetes (es comprovarà les aixetes, les cisternes i el
funcionament dels desguassos).
Prova final de tota la instal·lació durant 24 hores.

13. INSTAL·LACIONS DE GAS
Control de qualitat de la documentació del projecte:
El projecte defineix i justifica la solució de gas aportada.
Subministra i recepció de productes:
Es comprovarà la existència de marcat CE.
Control d’execució en obra:
Execució d’acord a las especificacions de projecte.
Canonada d’escomesa a l’armari de regulació (diàmetre i estanqueïtat).
Passos de murs y forjats (col·locació de passatubs i beines).
Verificació de l’armari de comptadores (dimensiones, ventilació, etc.).
Distribució interior canonada.
Distribució exterior canonada.
Vàlvules i característiques de muntatge.
Prova d’estanqueïtat i resistència mecànica.
14. INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
Control de qualitat de la documentació del projecte:
El projecte defineix i justifica la solució de protecció contra incendis aportada, justificant de
manera expressa el compliment del “Documento Básico DB SI Seguridad en Caso de
Incendio”.
Subministra i recepció de productes:
Es comprovarà la existència de marcat CE.
Els productes s’ajustaran a les especificacions del projecte que aplicarà el que es recull en el
“REAL DECRETO 312/2005”, de 18 de març, pel què s’aprova la classificació dels productes
de construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i de
resistència front al foc.
Control d’execució en obra:
Execució d’acord a les especificacions de projecte.
Verificació de les dades de la central de detecció d’incendis.
Comprovar característiques dels detectors, polsadors i elements de la instal·lació, així com la
seva ubicació i muntatge.
Comprovar instal·lació i traçat de línies elèctriques, comprovant la seva alineació i subjecció.
Verificar la xarxa de canonades d’alimentació als equips de manega i sprinklers:
característiques i muntatge.
Comprovar equips de manegues i sprinklers: característiques, ubicació y muntatge.
Prova hidràulica de la xarxa de manegues i sprinklers.
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Prova de funcionament dels detectors i de la central.
Comprovar funcionament del bus de comunicació amb el lloc central.

15. INSTAL·LACIONS DE A.C.S. AMB PANELLS SOLARS
Control de qualitat de la documentació del projecte:
El projecte defineix i justifica la solució de generació de aigua calent sanitària (ACS) amb
panells solars.
Subministra i recepció de productes:
Es comprovarà la existència de marcat CE.
Control d’execució en obra:
Execució de acord a las especificacions de projecte.
La instal·lació s’ajustarà al que es descriu en la “Sección HE 4 Contribución Solar Mínima de
Agua Caliente Sanitaria”.

16. INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT
Control de qualitat de la documentació del projecte:
El projecte defineix i justifica la solució de les instal·lacions d’evacuació d’aigües residuals.
Subministrament i recepció de productes:
Es comprovarà la existència de marcat CE.
Control d’execució en obra:
Execució de acord a las especificacions de projecte.
Comprovació de vàlvules de desguàs.
Comprovació de muntatge dels sifons individuals i pots sifònics.
Comprovació de muntatge de canals i embornals.
Comprovació del pendent dels canals.
Verificar execució de xarxes de petita evacuació.
Comprovació de baixants i xarxa de ventilació.
Verificació de la xarxa horitzontal penjada i la soterrada (arquetes i pous).
Verificació dels dipòsits de recepció i d’elevació i control.
Prova estanqueïtat parcial.
Prova d’estanquitat total.
Prova amb aigua.
Prova amb aire.
Prova amb fum.
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AN 04. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS
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3URGXFWRUGHUHVLGXV 3URPRWRU 
6 LGHQWLILFD DPE HOWLWXODUGHO Ep LPPREOH HQ TXL UHVLGHL[ OD GHFLVLy ~OWLPD GHFRQVWUXLU R GHPROLU
6HJRQVO DUWLFOH'HILQLFLRQVGHO5HLDOGHFUHWHVSRGHQSUHVHQWDUWUHVFDVRV
 /D SHUVRQD ItVLFD R MXUtGLFD WLWXODU GH OD OOLFqQFLD XUEDQtVWLFD HQ XQD REUD GH FRQVWUXFFLy R
GHPROLFLy HQ DTXHOOHV REUHV TXH QR SUHFLVLQ GH OOLFqQFLD XUEDQtVWLFD WLQGUj OD FRQVLGHUDFLy GH
SURGXFWRU GHO UHVLGX OD SHUVRQD ItVLFD R MXUtGLFD WLWXODU GHO Ep LPPREOH REMHFWH G XQD REUD GH
FRQVWUXFFLyRGHPROLFLy
 /DSHUVRQDItVLFDRMXUtGLFDTXHHIHFWXLRSHUDFLRQVGHWUDFWDPHQWGHEDUUHMDRG DOWUHWLSXVTXH
RFDVLRQLQXQFDQYLGHQDWXUDOHVDRGHFRPSRVLFLyGHOVUHVLGXV
 / LPSRUWDGRU R DGTXLUHQW HQ TXDOVHYRO (VWDW PHPEUH GH OD 8QLy (XURSHD GH UHVLGXV GH
FRQVWUXFFLyLGHPROLFLy
(QHOSUHVHQWHVWXGLV LGHQWLILFDFRPHOSURGXFWRUGHOVUHVLGXV
3RVVHwGRUGHUHVLGXV &RQVWUXFWRU 
(QDTXHVWDIDVHGHOSURMHFWHQRV KDGHWHUPLQDWO DJHQWTXHDFWXDUjFRP3RVVHwGRUGHOV5HVLGXVpV
UHVSRQVDELOLWDWGHHO3URGXFWRUGHOVUHVLGXV 3URPRWRU ODVHYDGHVLJQDFLyDEDQVGHOFRPHQoDPHQW
GHOHVREUHV

*HVWRUGHUHVLGXV
eVODSHUVRQDItVLFDRMXUtGLFDRHQWLWDWS~EOLFDRSULYDGDTXHUHDOLW]LTXDOVHYROGHOHVRSHUDFLRQV
TXH FRPSRQHQ OD UHFROOLGD O HPPDJDW]HPDWJH HO WUDQVSRUW OD YDORULW]DFLy L O HOLPLQDFLy GHOV
UHVLGXVLQFORVDODYLJLOjQFLDG DTXHVWHVRSHUDFLRQVLODGHOVDERFDGRUVDL[tFRPODVHYDUHVWDXUDFLy
R JHVWLy DPELHQWDO GHOV UHVLGXV DPE LQGHSHQGqQFLD G RVWHQWDU OD FRQGLFLy GH SURGXFWRU GHOV
PDWHL[RV $TXHVW VHUj GHVLJQDW SHO SURGXFWRU GHOV UHVLGXV 3URPRWRU  DPE DQWHULRULWDW DO
FRPHQoDPHQWGHOHVREUHV

2EOLJDFLRQV
3URGXFWRUGHUHVLGXV 3URPRWRU 
+D G LQFORXUH HQ HO SURMHFWH G H[HFXFLy GH O REUD XQ HVWXGL GH JHVWLy GH UHVLGXV GH FRQVWUXFFLy L
GHPROLFLyTXHFRQWLQGUjFRPDPtQLP
 8QD HVWLPDFLy GH OD TXDQWLWDW H[SUHVVDGD HQ WRQHV L HQ PHWUHV F~ELFV GHOV UHVLGXV GH
FRQVWUXFFLyLGHPROLFLyTXHHVJHQHUDUDQHQO REUD FRGLILFDWVFRQIRUPHPHQWDODOOLVWDHXURSHD
GH UHVLGXV SXEOLFDGD SHU 2UGUH 0$0 GH  GH IHEUHU SHU OD TXDO HV SXEOLTXHQ OHV
RSHUDFLRQVGHYDORULW]DFLyLHOLPLQDFLyGHUHVLGXVLODOOLVWDHXURSHDGHUHVLGXVRQRUPDTXHOD
VXEVWLWXHL[L
 /HVPHVXUHVSHUDODSODQLILFDFLyLRSWLPLW]DFLyGHODJHVWLyGHOVUHVLGXVJHQHUDWVDO REUDREMHFWH
GHOSURMHFWH
 /HV RSHUDFLRQV GH UHXWLOL]DFLyQ YDORULW]DFLy R HOLPLQDFLy TXH HV GHVWLQDUDQ HOV UHVLGXV TXH HV
JHQHUDUDQHQO REUD
 /HVPHVXUHVSHUDODVHSDUDFLyGHOVUHVLGXVHQREUDHQSDUWLFXODUSHUDOFRPSOLPHQWSHUSDUW
GHOSRVVHwGRUGHOVUHVLGXVGHO REOLJDFLyHVWDEOHUWDHQO DSDUWDWGHO DUWLFOH
 (OV SOjQROV GH OHV LQVWDOāODFLRQV SUHYLVWHV SHU D O HPPDJDW]HPDWJH PDQHLJ VHSDUDFLy L VL
HVFDX DOWUHV RSHUDFLRQV GH JHVWLy GHOV UHVLGXV GH FRQVWUXFFLy L GHPROLFLy GLQWUH GH O REUD
3RVWHULRUPHQWGLWHVSODQHVSRGUDQVHUREMHFWHG DGDSWDFLyDOHVFDUDFWHUtVWLTXHVSDUWLFXODUVGH
O REUDLHOVVHXVVLVWHPHVG H[HFXFLySUHYLDFRUGGHODGLUHFFLyIDFXOWDWLYDGHO REUD
 /HV SUHVFULSFLRQV GHO SOHF GH SUHVFULSFLRQV WqFQLTXHV SDUWLFXODUV GHO SURMHFWH HQ UHODFLy DPE
O HPPDJDW]HPDWJH PDQHLJ VHSDUDFLy L VL HVFDX DOWUHV RSHUDFLRQV GH JHVWLy GHOV UHVLGXV GH
FRQVWUXFFLyLGHPROLFLyGLQWUHGHO REUD
 8QDYDORUDFLyGHOFRVWSUHYLVWGHODJHVWLyGHOVUHVLGXVGHFRQVWUXFFLyLGHPROLFLyTXHIRUPDUj
SDUWGHOSUHVVXSRVWGHOSURMHFWHHQFDStWROLQGHSHQGHQW
(VWjREOLJDWDGLVSRVDUGHODGRFXPHQWDFLyTXHDFUHGLWLTXHHOVUHVLGXVGHFRQVWUXFFLyLGHPROLFLy
UHDOPHQW SURGXwWV HQ OHV VHYHV REUHV KDQ HVWDW JHVWLRQDWV VL HVFDX HQ REUD R OOLXUDWV D XQD
LQVWDOāODFLyGHYDORULW]DFLyRG HOLPLQDFLySHUDOVHXWUDFWDPHQWSHUJHVWRUGHUHVLGXVDXWRULW]DWHQ
HOVWHUPHVUHFROOLWVHQHO5HLDOGHFUHWLHQSDUWLFXODUHQHOSUHVHQWHVWXGLRHQOHVVHYHV
PRGLILFDFLRQV /D GRFXPHQWDFLy FRUUHVSRQHQW D FDGD DQ\ QDWXUDO V KDXUj GH PDQWHQLU GXUDQW HOV
FLQFDQ\VVHJHQWV
(Q REUHV G HQGHUURF UHKDELOLWDFLy UHSDUDFLy R UHIRUPD FDOGUj TXH SUHSDUHX XQ LQYHQWDUL GHOV
UHVLGXV SHULOORVRV TXH HV JHQHUDUDQ TXH KDXUj G LQFORXUH HQ O HVWXGL GH JHVWLy GH 5&( DL[t FRP
SUHYHXUH OD VHYD UHWLUDGD VHOHFWLYD SHU WDO G HYLWDU OD EDUUHMD HQWUH HOOV R DPE DOWUHV UHVLGXV QR
SHULOORVRVLDVVHJXUDUVHXHQYLDPHQWDJHVWRUVDXWRULW]DWVGHUHVLGXVSHULOORVRV
(Q HOV FDVRV G REUHV VRWPHVHV D OOLFqQFLD XUEDQtVWLFD HO SRVVHwGRU GH UHVLGXV TXHGD REOLJDW D
FRQVWLWXLU XQD ILDQoD R JDUDQWLD ILQDQFHUD HTXLYDOHQW TXH DVVHJXUL HO FRPSOLPHQW GHOV UHTXLVLWV
HVWDEOHUWVHQDTXHVWDOOLFqQFLDHQUHODFLyDPEHOVUHVLGXVGHFRQVWUXFFLyLGHPROLFLyGHO REUDHQHOV
WHUPHVSUHYLVWRVHQODOHJLVODFLyGHOHVFRPXQLWDWVDXWzQRPHVFRUUHVSRQHQWV
3RVVHwGRUGHUHVLGXV &RQVWUXFWRU 
/D SHUVRQD ItVLFD R MXUtGLFD TXH H[HFXWL O REUD  HO FRQVWUXFWRU  D PpV GH OHV SUHVFULSFLRQV
SUHYLVWHVHQODQRUPDWLYDDSOLFDEOHHVWjREOLJDWDSUHVHQWDUDODSURSLHWDWGHODPDWHL[DXQSODTXH
UHIOHFWHL[L FRP SRUWDUj D WHUPH OHV REOLJDFLRQV TXH OL LQFXPEHL[LQ HQ UHODFLy DOV UHVLGXV GH
FRQVWUXFFLyLGHPROLFLyTXHHVYDJLQDSURGXLUHQO REUDHQSDUWLFXODUOHVUHFROOLGHVHQHOVDUWLFOHV
LGHO5HLDOGHFUHWLOHVFRQWLQJXGHVHQHOSUHVHQWHVWXGL

(OSODSUHVHQWDWLDFFHSWDWSHUODSURSLHWDWXQDYHJDGDDSURYDWSHUODGLUHFFLyIDFXOWDWLYDSDVVDUj
DIRUPDUSDUWGHOVGRFXPHQWVFRQWUDFWXDOVGHO REUD
(OSRVVHwGRUGHUHVLGXVGHFRQVWUXFFLyLGHPROLFLyTXDQQRSURFHGHL[LDJHVWLRQDUORVSHUVLPDWHL[
LVHQVHSHUMXGLFLGHOVUHTXHULPHQWVGHOSURMHFWHDSURYDWHVWDUjREOLJDWDOOLXUDUORVDXQJHVWRUGH
UHVLGXV R D SDUWLFLSDU HQ XQ DFRUG YROXQWDUL R FRQYHQL GH FROāODERUDFLy SHU D OD VHYD JHVWLy (OV
UHVLGXVGHFRQVWUXFFLyLGHPROLFLyHVGHVWLQDUDQSUHIHUHQWPHQWLSHUDTXHVWRUGUHDRSHUDFLRQVGH
UHXWLOL]DFLyQUHFLFODWRDDOWUHVIRUPHVGHYDORULW]DFLy
(O OOLXUDPHQW GHOV UHVLGXV GH FRQVWUXFFLy L GHPROLFLy D XQ JHVWRU SHU SDUW GHO SRVVHwGRU KDXUj GH
FRQVWDU HQ GRFXPHQW IHIDHQW HQ HO TXDO ILJXUL DOPHQ\V  OD LGHQWLILFDFLy GHO SRVVHwGRU L GHO
SURGXFWRU O REUD GH SURFHGqQFLD L VL HVFDX HO QRPEUH GH OOLFqQFLD GH O REUD OD TXDQWLWDW
H[SUHVVDGD HQ WRQHV R HQ PHWUHV F~ELFV R HQ DPEGXHV XQLWDWV TXDQ VLJXL SRVVLEOH HO WLSXV GH
UHVLGXV OOLXUDWV FRGLILFDWV FRQIRUPHPHQW D OD OOLVWD HXURSHD GH UHVLGXV SXEOLFDGD SHU 2UGUH
0$0 GH  GH IHEUHU R QRUPD TXH OD VXEVWLWXHL[L L OD LGHQWLILFDFLy GHO JHVWRU GH OHV
RSHUDFLRQVGHGHVWLQDFLy
4XDQ HO JHVWRU DO TXH HO SRVVHwGRU OOLXUL HOV UHVLGXV GH FRQVWUXFFLy L GHPROLFLy HIHFWXw ~QLFDPHQW
RSHUDFLRQVGHUHFROOLGDHPPDJDW]HPDWJHWUDQVIHUqQFLDRWUDQVSRUWHQHOGRFXPHQWGHOOLXUDPHQW
KDXUj GH ILJXUDU WDPEp HO JHVWRU GH YDORULW]DFLy R G HOLPLQDFLy XOWHULRU DO TXH HV GHVWLQDUDQ HOV
UHVLGXV
(Q WRW FDV OD UHVSRQVDELOLWDW DGPLQLVWUDWLYD HQ UHODFLy DPE OD FHVVLy GHOV UHVLGXV GH FRQVWUXFFLy L
GHPROLFLy SHU SDUW GHOV SRVVHwGRUV DOV JHVWRUV HV UHJLUj SHU O HVWDEOHUW HQ OD OHJLVODFLy YLJHQW HQ
PDWqULDGHUHVLGXV
0HQWUH HV WURELQ HQ HO VHX SRGHU HO SRVVHwGRU GHOV UHVLGXV HVWDUj REOLJDW D PDQWHQLUORV HQ
FRQGLFLRQV DGHTXDGHV G KLJLHQH L VHJXUHWDW DL[t FRP D HYLWDU OD EDUUHMD GH IUDFFLRQV MD
VHOHFFLRQDGHVTXHLPSHGHL[LRGLILFXOWLODVHYDSRVWHULRUYDORULW]DFLyRHOLPLQDFLy
/D VHSDUDFLy HQ IUDFFLRQV HV SRUWDUj D WHUPH SUHIHUHQWPHQW SHO SRVVHwGRU GHOV UHVLGXV GLQWUH GH
O REUDTXHHVSURGXHL[LQ
4XDQ SHU IDOWD G HVSDL ItVLF HQ O REUD QR UHVXOWL WqFQLFDPHQW YLDEOH HIHFWXDU DTXHVWD VHSDUDFLy HQ
RULJHQ HO SRVVHwGRU SRGUj HQFRPDQDU OD VHSDUDFLy GH IUDFFLRQV D XQ JHVWRU GH UHVLGXV HQ XQD
LQVWDOāODFLy GH WUDFWDPHQW GH UHVLGXV GH FRQVWUXFFLy L GHPROLFLy H[WHUQD D O REUD (Q DTXHVW ~OWLP
FDVHOSRVVHwGRUKDXUjG REWHQLUGHOJHVWRUGHODLQVWDOāODFLyGRFXPHQWDFLyDFUHGLWDWLYDTXHDTXHVW
KDFRPSOHUWHQHOVHXQRPO REOLJDFLyUHFROOLGDHQHOSUHVHQWDSDUWDW
/ zUJDQ FRPSHWHQW HQ PDWqULD PHGLDPELHQWDO GH OD FRPXQLWDW DXWzQRPD RQ VH VLWXw O REUD GH
IRUPD H[FHSFLRQDO L VHPSUH TXH OD VHSDUDFLy GHOV UHVLGXV QR KDJL HVWDW HVSHFLILFDGD L
SUHVVXSRVWDGD HQ HO SURMHFWH G REUD SRGUj H[LPLU DO SRVVHwGRU GHOV UHVLGXV GH FRQVWUXFFLy L
GHPROLFLyGHO REOLJDFLyGHVHSDUDFLyG DOJXQDRGHWRWHVOHVDQWHULRUVIUDFFLRQV
(O SRVVHwGRU GHOV UHVLGXV GH FRQVWUXFFLy L GHPROLFLy HVWDUj REOLJDW D VXIUDJDU HOV FRUUHVSRQHQWV
FRVWRVGHJHVWLyLDOOLXUDUDOSURGXFWRUHOVFHUWLILFDWVLODGRFXPHQWDFLyDFUHGLWDWLYDGHODJHVWLyGHOV
UHVLGXVDL[tFRPDPDQWHQLUODGRFXPHQWDFLyFRUUHVSRQHQWDFDGDDQ\QDWXUDOGXUDQWHOVFLQFDQ\V
VHJHQWV
*HVWRUGHUHVLGXV
$PpVGHOHVUHFROOLGHVHQODOHJLVODFLyHVSHFtILFDVREUHUHVLGXVHOJHVWRUGHUHVLGXVGHFRQVWUXFFLyL
GHPROLFLyFRPSOLUjDPEOHVVHJHQWVREOLJDFLRQV
 (Q HO VXSzVLW G DFWLYLWDWV GH JHVWLy VRWPHVHV D DXWRULW]DFLy SHU OD OHJLVODFLy GH UHVLGXV GXU XQ
UHJLVWUHHQHOTXDOFRPDPtQLPILJXULODTXDQWLWDWGHUHVLGXVJHVWLRQDWVH[SUHVVDGDHQWRQHVL
HQ PHWUHV F~ELFV HO WLSXV GH UHVLGXV FRGLILFDWV FRQIRUPHPHQW D OD OOLVWD HXURSHD GH UHVLGXV
SXEOLFDGDSHU2UGUH0$0GHGHIHEUHURQRUPDTXHODVXEVWLWXHL[LODLGHQWLILFDFLy
GHOSURGXFWRUGHOSRVVHwGRULGHO REUDG RQSURFHGHL[HQRGHOJHVWRUTXDQSURFHGHL[LQG DOWUD
RSHUDFLy DQWHULRU GH JHVWLy HO PqWRGH GH JHVWLy DSOLFDW DL[t FRP OHV TXDQWLWDWV HQ WRQHV L HQ
PHWUHVF~ELFVLGHVWLQDFLRQVGHOVSURGXFWHVLUHVLGXVUHVXOWDQWVGHO DFWLYLWDW
 3RVDUDODGLVSRVLFLyGHOHVDGPLQLVWUDFLRQVS~EOLTXHVFRPSHWHQWVDSHWLFLyGHOHVPDWHL[HVOD
LQIRUPDFLyFRQWLQJXGDHQHOUHJLVWUHHVPHQWDWHQHOSXQWDQWHULRU/DLQIRUPDFLyUHIHULGDDFDGD
DQ\QDWXUDOV KDXUjGHPDQWHQLUGXUDQWHOVFLQFDQ\VVHJHQWV
 (VWHQGUH DO SRVVHwGRU R DO JHVWRU TXH OL OOLXUL UHVLGXV GH FRQVWUXFFLy L GHPROLFLy HQ HOV WHUPHV
UHFROOLWV HQ DTXHVW UHLDO GHFUHW HOV FHUWLILFDWV DFUHGLWDWLXV GH OD JHVWLy GHOV UHVLGXV UHEXWV

HVSHFLILFDQW HO SURGXFWRU L VL HVFDX HO QRPEUH GH OOLFqQFLD GH O REUD GH SURFHGqQFLD 4XDQ HV
WUDFWLG XQJHVWRUTXHSRUWLDWHUPHXQDRSHUDFLyH[FOXVLYDPHQWGHUHFROOLGDHPPDJDW]HPDWJH
WUDQVIHUqQFLDRWUDQVSRUWKDXUjG DPpVWUDQVPHWUHDOSRVVHwGRURDOJHVWRUTXHOLYDOOLXUDUHOV
UHVLGXV HOV FHUWLILFDWV GH O RSHUDFLy GH YDORULW]DFLy R G HOLPLQDFLy VXEVHJHQW TXH YDQ VHU
GHVWLQDWVHOVUHVLGXV
 (Q HO FDV TXH PDQTXL G DXWRULW]DFLy SHU D JHVWLRQDU UHVLGXV SHULOORVRV KDXUj GH GLVSRVDU G XQ
SURFHGLPHQWG DGPLVVLyGHUHVLGXVHQODLQVWDOāODFLyTXHDVVHJXULTXHSUqYLDPHQWDOSURFpVGH
WUDFWDPHQW HV GHWHFWDUDQ L VH VHSDUDUDQ HPPDJDW]HPDUDQ DGHTXDGDPHQW L GHULYDUDQ D
JHVWRUVDXWRULW]DWVGHUHVLGXVSHULOORVRVDTXHOOVTXHWLQJXLQDTXHVWFDUjFWHULSXJXLQDUULEDUDOD
LQVWDOāODFLy EDUUHMDWV DPE UHVLGXV QR SHULOORVRV GH FRQVWUXFFLy L GHPROLFLy $TXHVWD REOLJDFLy
V HQWHQGUjVHQVHSHUMXGLFLGHOHVUHVSRQVDELOLWDWVTXHSXJXLLQFyUUHUHOSURGXFWRUHOSRVVHwGRUR
VLHVFDXHOJHVWRUSUHFHGHQWTXHKDJLHQYLDWDTXHVWVUHVLGXVDODLQVWDOāODFLy

1250$7,9$,/(*,6/$&,Ï$3/,&$%/(
(OSUHVHQWHVWXGLHVUHGDFWDDO HPSDUDGHO DUWLFOHD GHO5HLDOGHFUHWGHGHIHEUHU
VREUH2EOLJDFLRQVGHOSURGXFWRUGHUHVLGXVGHFRQVWUXFFLyLGHPROLFLy
$O REUDREMHFWHGHOSUHVHQWHVWXGLOLpVG DSOLFDFLyHO5HLDOGHFUHWHQYLUWXWGHO DUWLFOH
SHUJHQHUDUVHUHVLGXVGHFRQVWUXFFLyLGHPROLFLyGHILQLWVHQO DUWLFOHFRP
TXDOVHYROVXEVWjQFLDRREMHFWHTXHFRPSOLQWODGHILQLFLyGH5HVLGXLQFORVDHQODOHJLVODFLyQYLJHQWH
HQPDWHULDGHUHVLGXRVHVJHQHULHQXQDREUDGHFRQVWUXFFLyRGHPROLFLyREpDTXHOOUHVLGXQR
SHULOOyVTXHQRH[SHULPHQWDWUDQVIRUPDFLRQVItVLTXHVTXtPLTXHVRELROzJLTXHVVLJQLILFDWLYHVQRpV
VROXEOH QL FRPEXVWLEOH QL UHDFFLRQD ItVLFD QL TXtPLFDPHQW QL GH FDS DOWUD PDQHUD QR pV
ELRGHJUDGDEOH QR DIHFWD QHJDWLYDPHQW D DOWUHV PDWqULHV DPE OHV TXDOV HQWUD HQ FRQWDFWH GH
PDQHUDTXHSXJXLGRQDUOORFDFRQWDPLQDFLyGHOPHGLDPELHQWRSHUMXGLFDUDODVDOXWKXPDQD/D
OL[LYLDELOLWDWWRWDOHOFRQWLQJXWGHFRQWDPLQDQWVGHOUHVLGXLODHFRWR[LFLWDWGHOOL[LYLDWKDXULHQGHVHU
LQVLJQLILFDQWV L HQ SDUWLFXODU QR KDXULHQ GH VXSRVDU XQ ULVF SHU D OD TXDOLWDW GH OHV DLJHV
VXSHUILFLDOVRVXEWHUUjQLHV
1RHVDSOLFDEOHDOSUHVHQWHVWXGLO H[FHSFLyFRQWHPSODGDHQO DUWLFOHGHO5HLDO'HFUHW
DOQRJHQHUDUVHHOVVHJHQWVUHVLGXV
D  /HVWHUUHVLSHGUHVQRFRQWDPLQDGHVSHUVXEVWDQFLHVSHULOORVHUVUHXWLOLW]DGHVHQODPDWHL[DREUD
HQXQDREUDGLIHUHQWRHQXQDDFWLYLWDWGHUHVWDXUDFLyDFRQGLFLRQDPHQWRUHSOqVHPSUHLTXDQ
HVSXJXLDFUHGLWDUGHPDQHUDIHIDHQWHOVHXGHVWtDUHXWLOLW]DFLy
E (OVUHVLGXVG LQGXVWULHVH[WUDFWLYHVUHJXODWVSHUOD'LUHFWLYD&(GHGHPDUo
F  (OVOORWVGHGUDJDWJHQRSHULOORVRVUHXELFDWVHQO LQWHULRUGHOHVDLJHVVXSHUILFLDOVGHULYDWVGHOHV
DFWLYLWDWVGHJHVWLyGHOHVDLJHVLGHOHVYLHVQDYHJDEOHVGHSUHYHQFLyGHOHVLQXQGDFLRQVRGH
PLWLJDFLy GHOV HIHFWHV GH OHV LQXQGDFLRQV R OHV VHTXHUHV UHJXODGHV SHO WH[W 5HIyV GH OD /OHL
G $LJHVSHUOD/OHLGHGHQRYHPEUHGHUqJLPHFRQzPLFLGHSUHVWDFLyGHVHUYHLV
GHOVSRUWVG LQWHUqVJHQHUDOLSHOVWUDFWDWVLQWHUQDFLRQDOVGHOVTXDOV(VSDQ\DVLJXLSDUW
$ DTXHOOV UHVLGXV TXH HV JHQHULQ HQ OD SUHVHQW REUD L HVWLJXLQ UHJXODWV SHU OHJLVODFLy HVSHFtILFD
VREUH UHVLGXV TXDQ HVWLJXLQ EDUUHMDWV DPE DOWUHV UHVLGXV GH FRQVWUXFFLy L GHPROLFLy HOV VHUj
G DSOLFDFLyHO5HLDOGHFUHWHQHOVDVSHFWHVQRFRQWHPSODWVHQODOHJLVODFLyHVSHFtILFD
3HUDO HODERUDFLyGHOSUHVHQWHVWXGLV KDFRQVLGHUDWODQRUPDWLYDVLJHQW
$UWtFOHGHOD&RQVWLWXFLy(VSDQ\ROD
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5HDO 'HFUHWR VREUH OD SUHYHQFLyQ \ UHGXFFLyQ GH OD FRQWDPLQDFLyQ GHO PHGLR DPELHQWH
SURGXFLGDSRUHODPLDQWR
5HDO 'HFUHWR  GH  GH IHEUHUR GHO 0LQLVWHULR GH 5HODFLRQHV FRQ ODV &RUWHV \ GH OD
6HFUHWDUtDGHO*RELHUQR
%2(GHIHEUHURGH


/H\GHHQYDVHV\UHVLGXRVGHHQYDVHV
/H\GHGHDEULOGHOD-HIDWXUDGHO(VWDGR
%2(GHDEULOGH
'HVHQYROXSDWSHU
5HJODPHQWR SDUD HO GHVDUUROOR \ HMHFXFLyQ GH OD /H\  GH  GH DEULO GH
HQYDVHV\UHVLGXRVGHHQYDVHV
5HDO'HFUHWRGHGHDEULOGHO0LQLVWHULRGHOD3UHVLGHQFLD
%2(GHPD\RGH
0RGLILFDGDSHU
0RGLILFDFLyQGHGLYHUVRVUHJODPHQWRVGHOiUHDGHPHGLRDPELHQWHSDUDVXDGDSWDFLyQ
D OD /H\  GH  GH QRYLHPEUH VREUH HO OLEUH DFFHVR D ODV DFWLYLGDGHV GH
VHUYLFLRV \ VX HMHUFLFLR \ D OD /H\  GH  GH GLFLHPEUH GH PRGLILFDFLyQ GH
GLYHUVDVOH\HVSDUDVXDGDSWDFLyQDOD/H\GHOLEUHDFFHVRDDFWLYLGDGHVGHVHUYLFLRV\
VXHMHUFLFLR
5HDO'HFUHWRGHGHPDU]RGHO0LQLVWHULRGHOD3UHVLGHQFLD
%2(GHPDU]RGH

3ODQQDFLRQDOGHUHVLGXRVGHFRQVWUXFFLyQ\GHPROLFLyQ
5HVROXFLyQGHGHMXQLRGHGHOD6HFUHWDUtD*HQHUDOGH0HGLR$PELHQWH
%2(GHMXOLRGH

5HDO 'HFUHWR SRU HO TXH VH UHJXOD OD HOLPLQDFLyQ GH UHVLGXRV PHGLDQWH GHSyVLWR HQ
YHUWHGHUR
5HDO'HFUHWRGHGHGLFLHPEUHGHO0LQLVWHULRGH0HGLR$PELHQWH
%2(GHHQHURGH
0RGLILFDWSHU
5HJXODFLyQGHODSURGXFFLyQ\JHVWLyQGHORVUHVLGXRVGHFRQVWUXFFLyQ\GHPROLFLyQ
5HDO'HFUHWRGHGHIHEUHURGHO0LQLVWHULRGHOD3UHVLGHQFLD
%2(GHIHEUHURGH
0RGLILFDWSHU
0RGLILFDFLyQGHGLYHUVRVUHJODPHQWRVGHOiUHDGHPHGLRDPELHQWHSDUDVXDGDSWDFLyQ
D OD /H\  GH  GH QRYLHPEUH VREUH HO OLEUH DFFHVR D ODV DFWLYLGDGHV GH
VHUYLFLRV \ VX HMHUFLFLR \ D OD /H\  GH  GH GLFLHPEUH GH PRGLILFDFLyQ GH
GLYHUVDVOH\HVSDUDVXDGDSWDFLyQDOD/H\GHOLEUHDFFHVRDDFWLYLGDGHVGHVHUYLFLRV\
VXHMHUFLFLR
5HDO'HFUHWRGHGHPDU]RGHO0LQLVWHULRGHOD3UHVLGHQFLD
%2(GHPDU]RGH

5HJXODFLyQGHODSURGXFFLyQ\JHVWLyQGHORVUHVLGXRVGHFRQVWUXFFLyQ\GHPROLFLyQ
5HDO'HFUHWRGHGHIHEUHURGHO0LQLVWHULRGHOD3UHVLGHQFLD
%2(GHIHEUHURGH

3ODQQDFLRQDOLQWHJUDGRGHUHVLGXRVSDUDHOSHUtRGR
5HVROXFLyQGHGHHQHURGHGHOD6HFUHWDUtDGH(VWDGRGH&DPELR&OLPiWLFR
%2(GHIHEUHURGH

/H\GHUHVLGXRV\VXHORVFRQWDPLQDGRV

/H\GHGHMXOLRGHOD-HIDWXUDGHO(VWDGR
%2(GHMXOLRGH

'HFUHWR SRU HO TXH VH UHJXOD OD XWLOL]DFLyQ GH UHVLGXRV LQHUWHV DGHFXDGRV HQ REUDV GH
UHVWDXUDFLyQDFRQGLFLRQDPLHQWR\UHOOHQRRFRQILQHVGHFRQVWUXFFLyQ
'HFUHWRGHGHRFWXEUHGHO&RQVHOOGHOD*HQHUDOLWDW
'2*9GHRFWXEUHGH
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2SHUDFLRQHVGHYDORUL]DFLyQ\HOLPLQDFLyQGHUHVLGXRV\/LVWDHXURSHDGHUHVLGXRV
2UGHQ0$0GHGHIHEUHURGHO0LQLVWHULRGH0HGLR$PELHQWH
%2(GHIHEUHURGH
&RUUHFFLyG HUURUV
&RUUHFFLyQGHHUURUHVGHOD2UGHQ0$0GHGHIHEUHUR
%2(GHPDU]RGH
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7RWV HOV SRVVLEOHV UHVLGXV GH FRQVWUXFFLy L GHPROLFLy JHQHUDWV HQ O REUD V KDQ FRGLILFDW DWHQHQW D
O 2UGUH 0$0 GH  GH IHEUHU SHU OD TXDO HV SXEOLTXHQ OHV RSHUDFLRQV GH YDORULW]DFLy L
HOLPLQDFLy GH UHVLGXV VHJRQV OD /OLVWD (XURSHD GH 5HVLGXV /(5  DSURYDGD SHU OD 'HFLVLy
&(GRQDQWOORFDOVVHJHQWVJUXSV
5&(GH1LYHOO,7HUUHVLPDWHULDOVSqWULVQRFRQWDPLQDWVSURFHGHQWVG REUHVG H[FDYDFLy
(O5HLDOGHFUHW DUWLFOHD FRQVLGHUDFRPH[FHSFLyGHVHUFRQVLGHUDGHVFRPUHVLGXV
/HVWHUUHVLSHGUHVQRFRQWDPLQDGHVSHUVXEVWjQFLHVSHULOORVHVUHXWLOLW]DGHVHQODPDWHL[DREUD
HQXQDREUDGLVWLQWDRHQXQDDFWLYLWDWGHUHVWDXUDFLyDFRQGLFLRQDPHQWRIDUFLPHQWVHPSUHTXH
HVSXJXLDFUHGLWDUGHIRUPDIHIDHQWODVHYDGHVWLQDFLyDUHXWLOLW]DFLy
5&( GH 1LYHOO ,, 5HVLGXV JHQHUDWV SULQFLSDOPHQW HQ OHV DFWLYLWDWV SUzSLHV GHO VHFWRU GH OD
FRQVWUXFFLyGHODGHPROLFLyGHODUHSDUDFLyGRPLFLOLjULDLGHODLPSODQWDFLyGHVHUYHLV
6 KD HVWDEOHUW XQD FODVVLILFDFLy GH 5&( JHQHUDWV VHJRQV HOV WLSXV GH PDWHULDOV GH TXq HVWDQ
FRPSRVWRV
0DWHULDOVHJRQV2UGUH0LQLVWHULDO0$0
5&(GH1LYHOO,
7HUUHVLSHWULVGHO H[FDYDFLy
5&(GH1LYHOO,,
5&(GHQDWXUDOHVDQRSqWULD
$VIDOW
)XVWD
0HWDOOV LQFORVRVHOVVHXVDOLDWJHV 

3DSHULFDUWUy
3OjVWLF
9LGUH
*XL[
5&(GHQDWXUDOHVDSqWULD
6RUUDJUDYDLDOWUHVjULGV
)RUPLJy

0DRQVWHXOHVLPDWHULDOVFHUjPLFV

3HGUD

5&(SRWHQFLDOPHQWSHULOORVRV

(VFRPEUDULHV

$OWUHV

 (67,0$&,Ï '( /$ 48$17,7$7 '(/6 5(6,'86 '(
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6 KD HVWLPDW OD TXDQWLWDW GH UHVLGXV JHQHUDWV D O REUD D SDUWLU GHOV DPLGDPHQWV GHO SURMHFWH HQ
IXQFLyGHOSHVGHPDWHULDOVLQWHJUDQWVHQHOVUHQGLPHQWVGHOVFRUUHVSRQHQWVSUHXVGHVFRPSRVWRVGH
FDGD XQLWDW GH REUD GHWHUPLQDQW HO SHV GH OHV UHVWHV GHOV PDWHULDOV VREUDQWV PLQYHV
WUHQFDPHQWVHVFDSoDGXUHVHWF LHOGHO HPEDODWJHGHOVSURGXFWHVVXEPLQLVWUDWV
(O YROXP GH H[FDYDFLy GH OHV WHUUHV L GHOV PDWHULDOV SHWULV QR XWLOLW]DWV HQ O REUD V KD FDOFXODW HQ
IXQFLyGHOHVGLPHQVLRQVGHOSURMHFWHDIHFWDWSHUXQFRHILFLHQWG HVSRQMDPHQWVHJRQVODFODVVHGH
WHUUHQ\
$SDUWLUGHOSHVGHOUHVLGXV KDHVWLPDWHOVHXYROXPPLWMDQoDQWXQDGHQVLWDWDSDUHQWGHILQLGDSHO
TXRFLHQWHQWUHHOSHVGHOUHVLGXLHOYROXPTXHRFXSDXQDYHJDGDGLSRVLWDWHQHOFRQWHQLGRU
(OVUHVXOWDWVHVUHVXPHL[HQHQODVHJHQWWDXOD

0DWHULDOVHJRQV2UGUH0LQLVWHULDO0$0

&RGL/(5

9ROXP
Pñ 

'HQVLWDWDSDUHQW3HV
W 
WPñ 

5&(GH1LYHOO,
7HUUHVLSHWULVGHO H[FDYDFLy
7HUUD L SHGUHV GLIHUHQWV GH OHV HVSHFLILFDGHV HQ HO

FzGL



5&(GH1LYHOO,,
5&(GHQDWXUDOHVDQRSqWULD

$VIDOW
%DUUHJHV
ELWXPLQRVHV
GLIHUHQWV
HVSHFLILFDGHVHQHOFRGL

GH

OHV












(QYDVRVPHWjOāOLFV
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5HVLGXVGHJUDYDLURTXHVWULWXUDGHVGLIHUHQWVGHOV

HVPHQWDWVHQHOFRGL









)XVWD

)XVWD
0HWDOOV LQFORVRVHOVVHXVDOLDWJHV 

3OjVWLF

3OjVWLF
5&(GHQDWXUDOHVDSqWULD

6RUUDJUDYDLDOWUHVjULGV

)RUPLJy

)RUPLJy IRUPLJRQVPRUWHUVLSUHIDEULFDWV 



5&(SRWHQFLDOPHQWSHULOORVRV

$OWUHV
0DWHULDOV G DwOODPHQW GLIHUHQWV GHOV HVSHFLILFDWV HQ



HOVFRGLVL
$ODWDXODVHJHQWV H[SRVHQHOVYDORUVGHOSHVLHOYROXPGH5&(DJUXSDWVSHUQLYHOOVLDSDUWDWV
0DWHULDOVHJRQV2UGUH0LQLVWHULDO0$0
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0DWHULDOVHJRQV2UGUH0LQLVWHULDO0$0

5&(GH1LYHOO,,

5&(GHQDWXUDOHVDQRSqWULD

5&(GHQDWXUDOHVDSqWULD

5&(SRWHQFLDOPHQWSHULOORVRV
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(QODIDVHGHSURMHFWHV KDQWLQJXWHQFRPSWHOHVGLIHUHQWVDOWHUQDWLYHVFRPSRVLWLYHVFRQVWUXFWLYHV
LGHGLVVHQ\RSWDQWSHUDTXHOOHVTXHJHQHUHQHOPHQRUYROXPGHUHVLGXVHQODIDVHGHFRQVWUXFFLyL
G H[SORWDFLy IDFLOLWDQW D PpV HO GHVPDQWHOODPHQW GH O REUD DO ILQDO GH OD VHYD YLGD ~WLO DPE HO
PHQRULPSDFWHDPELHQWDO
3HU WDO GH JHQHUDU PHQ\V UHVLGXV HQ OD IDVH G H[HFXFLy HO FRQVWUXFWRU DVVXPLUj OD UHVSRQVDELOLWDW
G RUJDQLW]DULSODQLILFDUO REUDSHOTXHIDDOWLSXVGHVXEPLQLVWUDPHQWSURYLVLyGHPDWHULDOVLSURFpV
G H[HFXFLy
&RP D FULWHUL JHQHUDO V DGRSWDUDQ OHV VHJHQWV PHVXUHV SHU D OD SODQLILFDFLy L RSWLPLW]DFLy GH OD
JHVWLyGHOVUHVLGXVJHQHUDWVGXUDQWO H[HFXFLyGHO REUD
/ H[FDYDFLyV DMXVWDUjDOHVGLPHQVLRQVHVSHFtILTXHVGHOSURMHFWHDWHQHQWDOHVFRWHVGHOVSOjQROV
GHIRQDPHQWDFLyILQVDODSURIXQGLWDWLQGLFDGDHQHOPDWHL[TXHFRLQFLGLUjDPEO (VWXGL*HRWqFQLF
FRUUHVSRQHQWDPEHOYLVWLSODXGHOD'LUHFFLy)DFXOWDWLYD(QHOFDVTXHKLKDJLOORWVGHGUHQDWJH
HVILWDUjO H[WHQVLyGHOHVERVVHVGHOVPDWHL[RV
6 KD G HYLWDU HQ HO SRVVLEOH OD SURGXFFLy GH UHVLGXV GH QDWXUDOHVD SqWULD ELWOOHV JUDYD VRUUD
HWF SDFWDQWDPEHOSURYHwGRUODGHYROXFLyGHOPDWHULDOTXHQRV XWLOLW]LDO REUD
(OIRUPLJyVXEPLQLVWUDWVHUjSUHIHUHQWPHQWGHFHQWUDO(QFDVTXHKLKDJLVREUDQWVV XWLOLW]DUDQHQ
OHV SDUWV GH O REUD TXH HV SUHYHJL SHU D DTXHVWV FDVRV FRP IRUPLJRQV GH QHWHMD EDVH GH
SDYLPHQWVIDUFLWVHWF
/HVSHFHVTXHFRQWLQJXLQ PHVFOHVELWXPLQRVHVHVVXEPLQLVWUDUDQMXVWHVHQGLPHQVLyLH[WHQVLy
SHUWDOG HYLWDUHOVVREUDQWVLQQHFHVVDULV$EDQVGHODVHYDFROORFDFLyHVSODQLILFDUjO H[HFXFLySHU
SURFHGLU D O REHUWXUD GH OHV SHFHV PtQLPHV GH PDQHUD TXH TXHGLQ GLQV GHOV HQYDVRV GHOV
VREUDQWVQRH[HFXWDWV
7RWV HOV HOHPHQWV GH IXVWD HV UHSODQWHMDUDQ MXQWDPHQW DPE O RILFLDO GH IXVWHULD SHU WDO
G RSWLPLW]DUODVROXFLyPLQLPLW]DUHOVHXFRQVXPLJHQHUDUHOPHQRUYROXPGHUHVLGXV
(O VXEPLQLVWUDPHQW GHOV HOHPHQWV PHWjOāOLFV L HOV VHXV DOLDWJHV HV UHDOLW]DUj DPE OHV TXDQWLWDWV
PtQLPHVLHVWULFWDPHQWQHFHVVjULHVSHUDO H[HFXFLyGHODIDVHGHODREUDFRUUHVSRQHQWHYLWDQWVH
TXDOVHYROWUHEDOOGLQVGHO REUDDH[FHSFLyGHOPXQWDWJHGHOVFRUUHVSRQHQWVNLWVSUHIDEULFDWV
(VGHPDQDUjGHIRUPDH[SUHVVDDOVSURYHwGRUVTXHHOVXEPLQLVWUDPHQWHQREUDHVUHDOLW]LDPEOD
PHQRUTXDQWLWDWG HPEDODWJHSRVVLEOHUHQXQFLDQWDOVDVSHFWHVSXEOLFLWDULVGHFRUDWLXVLVXSHUIOXV
(Q HO FDV TXH V DGRSWLQ DOWUHV PHVXUHV DOWHUQDWLYHV R FRPSOHPHQWjULHV SHU D OD SODQLILFDFLy L
RSWLPLW]DFLyGHODJHVWLyGHOVUHVLGXVGHO REUDVHOLFRPXQLFDUjGHIRUPDIHIDHQWDO'LUHFWRUG 2EUD
L DO 'LUHFWRU GH O ([HFXFLy GH O 2EUD SHU DO VHX FRQHL[HPHQW L DSURYDFLy $TXHVWHV PHVXUHV QR
VXSRVDUDQFDSPHQ\VFDEDPHQWGHODTXDOLWDWGHO REUDQLLQWHUIHULUDQHQHOSURFpVG H[HFXFLyGHOD
PDWHL[D

 23(5$&,216 '( 5(87,/,7=$&,Ï 9$/25,7=$&,Ï 2
(/,0,1$&,Ï 48( (6 '(67,1$5$1 (/6 5(6,'86 '(
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(OGHVHQYROXSDPHQWGHOHVDFWLYLWDWVGHYDORULW]DFLyGHUHVLGXVGHFRQVWUXFFLyLGHPROLFLyUHTXHULUj
DXWRULW]DFLy SUqYLD GH O zUJDQ FRPSHWHQW HQ PDWqULD PHGLDPELHQWDO GH OD &RPXQLWDW $XWzQRPD
FRUUHVSRQHQWHQHOVWHUPHVHVWDEOHUWVSHUODOHJLVODFLyQYLJHQWHHQPDWHULDGHUHVLGXRV
/ DXWRULW]DFLy SRGUj VHU DWRUJDGD SHU D XQD R YjULHV GH OHV RSHUDFLRQV TXH HV YDJLQ D UHDOLW]DU L
VHQVHSHUMXGLFLGHOHVDXWRULW]DFLRQVROOLFqQFLHVH[LJLGHVSHUTXDOVHYRODOWUDQRUPDWLYDDSOLFDEOHD
O DFWLYLWDW 6 DWRUJDUj SHU XQ WHUPLQL GH WHPSV GHWHUPLQDW L SRGUj VHU UHQRYDGD SHU SHUtRGHV
VXFFHVVLXV
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/ DXWRULW]DFLy QRPpV HV FRQFHGLUj SUqYLD LQVSHFFLy GH OHV LQVWDOāODFLRQV HQ OHV TXH HV YDJL D
GHVHQYROXSDUO DFWLYLWDWLFRPSURYDFLyGHODTXDOLILFDFLyGHOVWqFQLFVUHVSRQVDEOHVGHODVHYDDGUHoD
LTXHHVWjSUHYLVWDO DGHTXDGDIRUPDFLySURIHVVLRQDOGHOSHUVRQDOHQFDUUHJDWGHODVHYDH[SORWDFLy
(OVjULGVUHFLFODWVREWLQJXWVFRPSURGXFWHG XQDRSHUDFLyGHYDORULW]DFLyGHUHVLGXVGHFRQVWUXFFLyL
HQGHUURFDPHQWKDXULHQGHFRPSOLUHOVUHTXLVLWVWqFQLFVLOHJDOVSHUDO ~VTXHHVGHVWLQLQ
4XDQ HV SUHYHJL O RSHUDFLy GH UHXWLOLW]DFLy HQ XQD DOWUD FRQVWUXFFLy GHOV VREUDQWV GH OHV WHUUHV
SURFHGHQWVGHO H[FDYDFLyGHOVUHVLGXVPLQHUDOVRSHWULVGHOVPDWHULDOVFHUjPLFVRGHOVPDWHULDOV
QRSHWULVLPHWjOāOLFVHOSURFpVHVUHDOLW]DUjSUHIHUHQWPHQWHQHOGLSzVLWPXQLFLSDO
(Q UHODFLy D OD GHVWLQDFLy SUHYLVWD SHU DOV UHVLGXV QR UHXWLOLW]DEOHV QL YDORUDEOHV LQ VLWX
V H[SUHVVHQOHVFDUDFWHUtVWLTXHVODVHYDTXDQWLWDWHOWLSXVGHWUDFWDPHQWLHOVHXGHVWtDODWDXOD
VHJHQW

0DWHULDOVHJRQV2UGUH0LQLVWHULDO0$0&RGL/(5 7UDFWDPHQW

'HVWt

3HV
W 

9ROXP
Pñ 

5&(GH1LYHOO,
7HUUHVLSHWULVGHO H[FDYDFLy
7HUUD L SHGUHV GLIHUHQWV GH OHV HVSHFLILFDGHV HQ
6HQVHWUDFWDPHQWHVSHFtILF5HVWDXUDFLy$ERFDGRU
HOFzGL
5&(GH1LYHOO,,
5&(GHQDWXUDOHVDQRSqWULD
$VIDOW
%DUUHJHV ELWXPLQRVHV GLIHUHQWV
HVSHFLILFDGHVHQHOFRGL

GH

OHV

5HFLFODW

3ODQWDUHFLFODWJH5&(





5HFLFODW

*HVWRUDXWRULW]DW513V 



(QYDVRVPHWjOāOLFV

'LSzVLW7UDFWDPHQW

*HVWRUDXWRULW]DW513V 



)HUURLDFHU

5HFLFODW

*HVWRUDXWRULW]DW513V 



5HFLFODW

*HVWRUDXWRULW]DW513V 



3ODQWDUHFLFODWJH5&(





3ODQWDUHFLFODWJH5&(





*HVWRUDXWRULW]DW53V





)XVWD
)XVWD
0HWDOOV LQFORVRVHOVVHXVDOLDWJHV 

3OjVWLF
3OjVWLF
5&(GHQDWXUDOHVDSqWULD
6RUUDJUDYDLDOWUHVjULGV
5HVLGXV GH JUDYD L URTXHV WULWXUDGHV GLIHUHQWV
5HFLFODW
GHOVHVPHQWDWVHQHOFRGL
)RUPLJy
)RUPLJy IRUPLJRQVPRUWHUVLSUHIDEULFDWV 

5HFLFODW$ERFDGRU

5&(SRWHQFLDOPHQWSHULOORVRV
$OWUHV
0DWHULDOV G DwOODPHQW GLIHUHQWV GHOV HVSHFLILFDWV
5HFLFODW
HQHOVFRGLVL
1RWHV
5&(5HVLGXVGHFRQVWUXFFLyLGHPROLFLy
5685HVLGXVVzOLGVXUEDQV
513V5HVLGXVQRSHULOORVRV
53V5HVLGXVSHULOORVRV
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(OVUHVLGXVGHFRQVWUXFFLyLHQGHUURFDPHQWHVVHSDUDUDQHQOHVVHJHQWVIUDFFLRQVTXDQGHIRUPD
LQGLYLGXDOLW]DGDSHUDFDGDXQDG DTXHVWHVIUDFFLRQVODTXDQWLWDWSUHYLVWDGHJHQHUDFLySHUDOWRWDO
GHO REUDVXSHULOHVVHJHQWVTXDQWLWDWV
)RUPLJyW
0DRQVWHXOHVLPDWHULDOVFHUjPLFVW
0HWDOOV LQFORVRVHOVVHXVDOLDWJHV W
)XVWDW
9LGUHW

3OjVWLFW
3DSHULFDUWUyW
$ODWDXODVHJHQWV LQGLFDHOSHVWRWDOH[SUHVVDWHQWRQHVGHOVGLIHUHQWVWLSXVGHUHVLGXVJHQHUDWV
DO REUDREMHFWHG DTXHVWHVWXGLLO REOLJDWRULHWDWRQRGHODVHYDVHSDUDFLyLQVLWX
7,386'(5(6,'8
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)RUPLJy





122%/,*$7Ñ5,$

0DRQVWHXOHVLPDWHULDOVFHUjPLFV
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0HWDOOV LQFORVRVHOVVHXVDOLDWJHV 



122%/,*$7Ñ5,$

)XVWD





122%/,*$7Ñ5,$

9LGUH





122%/,*$7Ñ5,$

3OjVWLF





122%/,*$7Ñ5,$

3DSHULFDUWUy





122%/,*$7Ñ5,$

/D VHSDUDFLy HQ IUDFFLRQV HV GXUj D WHUPH SUHIHUHQWPHQW SHO SRVVHwGRU GH HOV UHVLGXV GH
FRQVWUXFFLyLHQGHUURFDPHQWGLQVGHO REUD
6L SHU IDOWD G HVSDL ItVLF HQ O REUD QR pV WqFQLFDPHQW YLDEOH IHU DTXHVWD VHSDUDFLy HQ RULJHQ HO
SRVVHwGRUSRGUjHQFRPDQDUODVHSDUDFLyGHIUDFFLRQVDXQJHVWRUGHUHVLGXVHQXQDLQVWDOODFLyGH
WUDFWDPHQW GH UHVLGXV GH FRQVWUXFFLy L HQGHUURFDPHQW H[WHUQ D O REUD (Q DTXHVW ~OWLP FDV HO
SRVVHwGRU KDXUj G REWHQLU GHO JHVWRU GH OD LQVWDOODFLy GRFXPHQWDFLy DFUHGLWDWLYD TXH DTXHVW KD
FRPSOHUW HQ QRP VHX O REOLJDFLy UHFROOLGD HQ O DUWLFOH  2EOLJDFLRQV GHO SRVVHwGRU GH UHVLGXV GH
FRQVWUXFFLyLGHPROLFLyGHO5HLDO'HFUHWG GHIHEUHU
/ zUJDQ FRPSHWHQW HQ PDWqULD PHGLDPELHQWDO GH OD FRPXQLWDW DXWzQRPD RQ HV WURED O REUD GH
IRUPD H[FHSFLRQDO L VHPSUH TXH OD VHSDUDFLy GHOV UHVLGXV QR KDJL HVWDW HVSHFLILFDGD L
SUHVVXSRVWDGD HQ HO SURMHFWH G REUD SRW H[LPLU DO SRVVHwGRU GHOV UHVLGXV GH FRQVWUXFFLy L
HQGHUURFDPHQWGHO REOLJDFLyGHVHSDUDFLyG DOJXQDRGHWRWHVOHVDQWHULRUVIUDFFLRQV

 35(6&5,3&,216 (1 5(/$&,Ï $0% / (00$*$7=(0$7*(
0$1(,* 6(3$5$&,Ï , $/75(6 23(5$&,216 '( *(67,Ï
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(O GLSzVLW WHPSRUDO GHOV HQGHUURFV HV UHDOLW]DUj HQ FRQWHQLGRUV PHWjOāOLFV DPE OD XELFDFLy L
FRQGLFLRQVHVWDEOHUWHVHQOHVRUGHQDQFHVPXQLFLSDOVREpHQVDFVLQGXVWULDOVDPEXQYROXPLQIHULRU
DXQPHWUHF~ELFTXHGDQWGHJXGDPHQWVHQ\DOLW]DWVLVHJUHJDWVGHODUHVWDGHUHVLGXV
$TXHOOV UHVLGXV YDORULW]DEOHV FRP IXVWHV SOjVWLFV IHUUDOOD HWF (V GLSRVLWDUDQ HQ FRQWHQLGRUV
GHJXGDPHQWVHQ\DOLW]DWVLVHJUHJDWVGHODUHVWDGHUHVLGXVSHUWDOGHIDFLOLWDUODVHYDJHVWLy
(OV FRQWHQLGRUV KDXUDQ G HVWDU SLQWDWV DPE FRORUV YLXV TXH VLJXLQ YLVLEOHV GXUDQW OD QLW L KDQ GH
FRPSWDU DPE XQD EDQGD GH PDWHULDO UHIOHFWDQW GH DOPHQ\V  FHQWtPHWUHVDO OODUJ GH WRW HO VHX
SHUtPHWUHILJXUDQWGHIRUPDFODUDLOOHJLEOHODVHJHQWLQIRUPDFLy
5DyVRFLDO
&RGLG ,GHQWLILFDFLy)LVFDO &,) 
1~PHURGHWHOqIRQGHOWLWXODUGHOFRQWHQLGRUHQYjV
1~PHURG LQVFULSFLyHQHO5HJLVWUHGH7UDQVSRUWLVWHVGH5HVLGXVGHOWLWXODUGHOFRQWHQLGRU
$TXHVWDLQIRUPDFLyKDXUjGHTXHGDUWDPEpUHIOHFWLGDDWUDYpVG DGKHVLXVRSODTXHVHQHOVHQYDVRV
LQGXVWULDOVRDOWUHVHOHPHQWVGHFRQWHQFLy
(O UHVSRQVDEOH GH O REUD D OD TXDO GyQD VHUYHL HO FRQWHQLGRU G DGRSWDU OHV PHVXUHV SHUWLQHQWV SHU
HYLWDU TXH HV GLSRVLWLQ UHVLGXV DOLHQV D OD PDWHL[D (OV FRQWHQLGRUV URPDQGUDQ WDQFDWV R FREHUWV
IRUDGHO KRUDULGHWUHEDOODPEWDOG HYLWDUHOGLSzVLWGHUHVWHVDOLHQVDO REUDLHOYHVVDPHQWGHGHOV
UHVLGXV
$O HTXLSG REUDV KDXUDQG HVWDEOLUHOVPLWMDQVKXPDQVWqFQLFVLSURFHGLPHQWVGHVHSDUDFLyTXHHV
GHGLFDUDQDFDGDWLSXVGH5&(

6 KDXUDQ GH FRPSOLU OHV SUHVFULSFLRQV HVWDEOHUWHV HQ OHV RUGHQDQFHV PXQLFLSDOV HOV UHTXLVLWV L
FRQGLFLRQVGHODOOLFqQFLDG REUDHVSHFLDOPHQWVLREOLJXHQDODVHSDUDFLyHQRULJHQGHGHWHUPLQDGHV
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AN 05. SEGURETAT, US I ACCESSIBILITAT. Decret 135/1995 i DB SUA-9 CTE

95

Just if icació de l’access ibilitat a l’edif icació

Ú s pú b l ic i ú s p r i va t

DB SUA / D135/95

( no h ab i ta tg e)

ACCESSIBILITAT
EXTERIOR

D . 1 35 /1 995 C od i d ’ac ces s ib i l it a t

C TE D B SU A : SUA-9 Accessib ilitat

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE

Edificis o establiments d’ús públic:

 Itinerari accessible per a tots els edificis

 Itinerari adaptat o practicable
* segons ús de l’edifici  taula d’usos públics

✔

✔

(s’exclouen els habitatges unifamiliars aïllats i
adossats sense elements comuns)

Comunicació de
l’edificació amb:
- via pública
- zones comunes ext,
elements annexos.

DECRET 135/1995 “Codi d’accessibilitat” i CTE DB SUA “Seguretat d’utilització i accessibilitat”

 Itinerari practicable
* edificis ≥ PB + 2PP
* edificis amb obligatorietat de col·locació d’ascensor
 Itinerari adaptat
* edificis amb habitatges adaptats

ACCESSIBILITAT
VERTICAL

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE

Mobilitat entre plantes
(necessitat
d’ascensor o previsió
del mateix)

Edificis o establiments d’ús públic:

 Itinerari accessible amb ascensor accessible
o rampa accessible, en els següents supòsits:

 Itinerari adaptat o practicable
* segons ús de l’edifici  taula d’usos públics

* edificis > PB + 2PP
2
* edificis / establiments amb Su > 200 m
(exclosa planta accés)
2
* plantes amb zones d’ús públic amb Su > 100 m
* plantes amb elements accessibles

Edificis o establiments d’ús privat:

juliol de 2010
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Edificis o establiments d’ús privat:

 Itinerari practicable:
* edificis ≥ PB + 2PP que no disposin d’ascensor
* edificis amb obligatorietat de col·locació d’ascensor
* aparcaments > 40places

Comunicació de les
entitats amb:
- planta accés
(via pública)
- espais, instal·lacions
i dependències d’ús
comunitari

ACCESSIBILITAT
HORITZONTAL

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE

Mobilitat en una
mateixa planta

Edificis o establiments d’ús públic:

 Itinerari accessible que comuniqui el punt d’accés
de la planta amb:

 Itinerari adaptat o practicable que comuniqui
el punt d’accés de la planta amb:
* elements adaptats  taula d’usos públics

✔

✔

* zones d’ús públic
* origen d’evacuació de les zones d’ús privat
* tots els elements accessibles

Edificis o establiments d’ús privat:
 Itinerari practicable que comuniqui el punt d’accés
de la planta amb:
* entitats o espais
* dependències d’ús comunitari
Comunicació punt d’
accés a la planta amb:
- les entitats o espais
- instal·lacions i
dependències d’ús
comunitari

Referència de projecte
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Ú s pú b l ic i ú s p r i va t ( n o h ab i tat g e)

Itineraris

AC C E S S I B L E (DB SUA)

PARÀMETRES
GENERALS

DECRET 135/1995 “Codi d’accessibilitat” i CTE DB SUA “Seguretat d’utilització i accessibilitat”

AD AP T AT ( D . 1 3 5 / 1 9 9 5 )

✔

- Amplada: ≥ 0,90 m

- Paviment: és no lliscant

- Espai de gir: ∅ ≥ 1,50 m (lliure d’obstacles)
* al vestíbul d’entrada (o portal),
* al fons de passadissos de >10m,
* davant ascensors accessibles o espai per a previsió
✔

DB SUA / D135/95
P R AC T I C AB L E ( D . 1 3 5 / 1 9 9 5 )

✔

- Amplada: ≥ 1,20 m
S’admet estretaments puntuals: A ≥ 1,00m per a longitud
≤0,50m i separat 0,65m de canvis direcció /forats de pas
- Alçada: ≥ 2,20 m en general (2,10m per a ús restringit)
- Canvis de direcció: no es contempla (amplada pas 1,20 m)

- Alçada: ≥ 2,10 m, lliure d’obstacles en tot el seu recorregut
- Canvis de direcció: l’amplada de pas ha de permetre
inscriure un ∅1,20 m
- Espai lliure de gir a cada planta on es pugui inscriure
un cercle de ∅1,50m.
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Just if icació de l’access ibilitat a l’edif icació

✔

- Amplada: ≥ 0,90 m
- Alçada: ≥ 2,10 m, lliure d’obstacles en tot el seu recorregut

✔

- Canvis de direcció: l’amplada de pas ha de permetre
inscriure un cercle de ∅ 1,20 m.

✔

- Paviment: grau de lliscament segons ús i ubicació (SUA-1)
* no conté elements ni peces soltes (graves i sorres)
pelfuts-moquetes: encastats o fixats al terra
* sols resistents a la deformació (permeten circulació i
arrastrada d’elements pesats, cadires roda, etc,
- Pendent: ≤ 4% (longitudinal)
≤ 2% (transversal)

✔

- Senyalització dels itineraris accessibles:
mitjançant símbol internacional d’accessibilitat, SIA i
fletxes direccionals, si es fa necessari en edificis d’ús
privat quan hi hagi varis recorreguts alternatius.
sempre en edificis d’ús públic
amb bandes de senyalització visuals i tàctil
sempre en edificis d’ús públic per a l’itinerari accessible
que comunica la via pública amb els punts d’atenció o
“crida” accessibles. (característiques segons SUA-9 2.2)
PORTES
garantiran

- Amplada:
≥ 0,80 m les portes de 2 o més fulles, una d’elles serà ≥ 0,80 m
- Alçada: ≥ 2,00 m
- Espai lliure de gir:
a les dues bandes d’una porta es pot inscriure un ∅1,50 m.
(sense ser escombrat per l’obertura de la porta).
S’exceptua a l’interior de la cabina de l’ascensor
- Manetes: s’accionen mitjançant mecanismes de pressió
o palanca.

- Portes de vidre:

✔

✔

* tindran un sòcol inferior ≥ 0,30m d’alçada, llevat de que
el vidre sigui de seguretat.
* visualment tindran una franja horitzontal d’amplada
≥ 0,05 m, a 1,50 m d’alçada i amb marcat contrast de color.
GRAONS

- No hi ha d’haver cap escala ni graó aïllat.

- Accés a l’edifici:
S’admet un desnivell ≤ 2 cm que s’arrodonirà o
s’aixamfranarà el cantell a un màxim de 45º.

Referència de projecte
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- Amplada: ≥ 0,80 m (mesurada en el marc i aportada per 1 fulla)
(en posició de màx. obertura | amplada lliure de pas
reduït el gruix de la fulla ≥ 0,78 m)
- Alçada: ≥ 2,00 m

✔

- Espai de gir: a les dues bandes d’una porta hi ha un espai horitzontal
∅1,20 m. (sense ser escombrat per l’obertura de la
porta)

✔

- Mecanismes d’obertura i tancament:
* altura de col·locació : 0,80m ÷ 1,20m
* funcionament a pressió o palanca i maniobrables amb
una sola ma, o bé són automàtics
* distància del mecanisme d’obertura a cantonada ≥0,30m

✔

- Portes de vidre:
* classificació a impacte, com a mínim, (3 - B/C - 3)
* si no disposen d’elements que permetin la seva
identificació (portes, marcs) es senyalitzaran segons
apartat 1.4 (DB SUA-2)

✔

- No s’admeten graons

✔

✔

- Amplada: ≥ 0,80 m
- Alçada: ≥ 2,00 m
- Espai lliure de gir, a les dues bandes d’una porta es pot inscriure
un cercle de ∅ 1,20 m, sense ser escombrat
per l’obertura de la porta . (S’exceptua a l’interior
de la cabina de l’ascensor)
- Manetes: s’accionen mitjançant mecanismes de pressió o palanca.

- No inclou cap tram d’escala.
- A les dues bandes d’un graó hi ha un espai lliure pla amb una fondària
mínima de 1,20 m. L’alçada d’aquest graó és ≤ 14 cm.
- Accés a l’edifici:
En els edificis amb obligatorietat d’instal·lació d’ascensor, només
s’admet l’existència d’un graó, d’alçada ≤ 12cm, a l’entrada de l’edifici.
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Just if icació de l’access ibilitat a l’edif icació

Ú s pú b l ic i ú s p r i va t ( n o h ab i tat g e)

Itineraris

AC C E S S I B L E (DB SUA)

RAMPES

AD AP T AT ( D . 1 3 5 / 1 9 9 5 )

- Pendents - longitudinal:

- transversal:
- Trams:

- Replans:

✔

≤ 12% trams < 3m de llargada
≤ 10% trams entre 3 i 10m de llargada
≤ 8% trams > 10m de llargada

- Pendents

S’admet ≤ 2% en rampes exteriors

- La llargada de cada tram és ≤ 20 m.
- En la unió de trams de diferent pendent
es col·loquen replans intermedis.
- A l’inici i al final de cada tram de rampa hi ha
un replà de 1,50 m de llargada mínima.

✔

- Pendents - longitudinal: ≤ 12% per a trams ≤ 10 m de llargada
- transversal: s’admet ≤ 2% en rampes exteriors

≤ 2%

- Trams:

- llargada màxima tram ≤ 9 m.
- amplada ≥ 1,20m
- rectes o amb radi de curvatura ≥ 30m
- a l’inici i al final de cada tram hi ha una superfície
horitzontal ≥ 1,20m de long. en la direcció de la
rampa

✔

- Trams:

- En els dos extrems d’una rampa hi ha un espai
lliure amb una fondària de 1,20 m.

- Replans:

- entre trams d’una mateixa direcció:
amplada ≥ la de la rampa
longitud ≥ 1,50 m (mesurada a l’eix)

✔

- Replans:

(als dos extrems d’una rampa hi ha un espai lliure
amb una fondària de 1,20 m)

✔

- Barreres - Passamà: com a mínim a un costat
protecció, - El passamà està situat a una alçada entre
Passamans
0,90 i 0,95 m.
i
Elements
protectors:

✔

- Els replans intermedis tindran una llargada
mínima de 1,50 m en la direcció de circulació.

P R AC T I C AB L E ( D . 1 3 5 / 1 9 9 5 )

✔

- longitudinal: ≤ 10%
trams < 3m de llargada
≤ 8%
trams < 6m de llargada
4< p ≤ 6% trams < 9m de llargada
- transversal:

DB SUA / D135/95

- entre trams amb canvi de direcció:
l’amplada de la rampa no es reduirà
- els passadissos d’amplada < 1,20m i les portes es
situen a > 1,50m de l’arrencada d’un tram
- Barreres - Baranes: a ambdós costats
protecció, - Passamans:
Passamans situats a una alçada entre 0,90 i 0,95m amb
disseny anatòmic (permet adaptar la ma) i
i
Elements
amb una secció igual o equivalent a la d’un tub
protectors: rodó de ∅ entre 3 i 5 cm, separat ≥ 4 cm dels
paraments verticals.
- Element de protecció lateral: es disposa
longitudinalment amb una alçària ≥ 10 cm per
sobre del terra (evitar la sortida accidental de rodes i
bastons)

Referència de projecte
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- Barreres de
protecció,
Passamans
i
Elements
protectors:

- Barrera protecció: desnivell > 0,55m
- Passamans: per a rampes amb:
p ≥ 6% i desnivell > 18,5cm.
* continus i als dos costats a una altura entre 0,90m 1,10m, i
* un altre a una altura entre 0,65 - 0,75m
* trams de rampa de l > 3m | prolongació
horitzontal dels passamans > 0,30m en els extrems
* seran continus, ferms i es podran agafar fàcilment,
separats del parament ≥ 0,04m i el sistema de
subjecció no interfereix el pas continu de la ma
- Elements de protecció lateral: per als costats
oberts de les rampes amb p ≥ 6% i desnivell >
18,5cm i amb una alçària ≥ 10 cm
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Ú s pú b l ic i ú s p r i va t ( n o h ab i tat g e)

Itineraris

AC C E S S I B L E (DB SUA)

ASCENSOR

AD AP T AT ( D . 1 3 5 / 1 9 9 5 )

- Dimensions
cabina

✔

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

✔

- Dimensions
cabina:

DB SUA / D135/95

P R AC T I C AB L E ( D . 1 3 5 / 1 9 9 5 )

✔

- Su ≤ 1000m2 (exclosa planta accés)
*1 porta o 2 enfrontades | 1,00 x 1,25m
*2 portes en angle | 1,40 x 1,40m

✔

- Dimensions
cabina:

- sentit d’accés ≥ 1,20 m
- sentit perpendicular ≥ 0,90 m
- superfície ≥ 1,20 m2

✔

- Portes:

- de la cabina: són automàtiques
- del recinte: podes ser automàtiques o manuals

- Su > 1000m2 (exclosa planta accés)
*1 porta o 2 enfrontades | 1,10 x 1,40m
*2 portes en angle | 1,40 x 1,40m
- Portes

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

- Paràmetres generals:
Compleix la norma UNE EN 81-70:2004 “Accesibilidad a los ascensores de
personas, incluyendo personas con discapacidad”.

- amplada: ≥ 0,80 m.
- davant de les portes es pot inscriure un ∅1,20 m
sense ser escombrat per l’obertura de la porta

- Botoneres:

- Alçada de col·locació: entre 1,00 i 1,40 m
respecte al terra.
- Han de tenir la numeració en Braille o en relleu.

- Botoneres:

- Segons norma UNE EN 81-70:2004 “Accesibilidad a
los ascensores de personas, incluyendo personas con
discapacidad”.

✔

- Passamans:

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

- Passamans:

- Segons norma UNE EN 81-70:2004 “Accesibilidad a
los ascensores de personas, incluyendo personas con
discapacidad”.

✔

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

Referència de projecte

- Indicació del nombre de cada planta amb
número en alt relleu (dimensió ≥10 x 10 cm)
i col·locat a una alçada d’1,40m des del terra
(al costat de la porta de l’ascensor)
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- Senyalització: - mitjançant símbol internacional d’accessibilitat, SIA
- indicació del nombre de la planta en Braille i aràbic
en alt relleu col·locat a una alçada entre 0,80m i
1,20m (brancal dret en el sentit de sortida de la
cabina)

- Botoneres:

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

✔
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Ú s pú b l ic i ú s p r i va t

Just if icació de l’access ibilitat a l’edif icació

DB SUA / D135/95

( no h ab i ta tg e)

Escales. Configuració
D ’ Ú S P Ú B L I C ( Ad a p t a d e s ) ( D . 1 3 5 / 1 9 9 5 )
ESCALES

✔

≥ 1,00 m

- Amplada

- Altura de pas ≥ 2,10 m
- Graons:

- frontal F ≤ 0,16m

✔

D ’ Ú S P Ú B L I C (DB SUA-1)
- Amplada

- en funció de l’ús i del nombre de persones, taula 4.1 SUA-1 ✔
- ≥ 1,00m si comunica amb una zona accessible

- Altura de pas

≥ 2,20 m

✔

- Graons:

- frontal 0,13 ≤ F ≤ 0,175m

✔

- estesa, E ≥ 0,28m

- estesa, E ≥ 0,30m

- 0,54m ≤ 2F +E ≤ 0,70m (al llarg de tota l’escala)

(si la projecció en planta no és recta, l’estesa,
E ≥ 0,30m a 0,40m de la part interior)

- la mesura de l’estesa no inclou la projecció vertical
de l’estesa del graó superior

juliol de 2010

Oficina Consultora Tècnica. COAC

- l’estesa no presenta discontinuïtats quan s’uneix
amb l’alçària (no tenen ressalts)

DECRET 135/1995 “Codi d’accessibilitat” i CTE DB SUA “Seguretat d’utilització i accessibilitat”

✔

- els graons no tenen ressalts (bocel)
- graons amb frontal , vertical o formant un angle ≤
15º amb la vertical, (per a edificis sense itinerari
accessible alternatiu)

- Trams:

- nombre de graons seguits ≤ 12.

- Trams:

- salvarà una altura ≤ 2,25m

✔

- podran ser rectes, corbats o mixtes (veure apartat
4.2.2 SUA-1, els usos pels quals només són rectes)
- entre dues plantes consecutives d’una mateixa
escala tots els graons tindran el mateix frontal
- entre dos trams consecutius de plantes diferents el
frontal podrà variar com a màxim ±10mm
- tots els graons dels trams rectes tindran la mateixa
estesa
- Replans:

- Els replans intermedis tindran una llargada
≥ 1,20 m.

✔

- Replans:

- entre trams d’una mateixa direcció:
amplada ≥ la de l’escala
longitud ≥ 1,00 m (mesurada a l’eix)

✔

- entre trams amb canvi de direcció:
l’amplada de l’escala no es reduirà
- els passadissos d’amplada < 1,20m i les portes es
situen a ≥ 0,40m de l’arrencada d’un tram
- replans de planta:
* senyalització visual i tàctil amb franja de paviment
en l’arrencada dels trams.
(0,80m de longitud en el sentit de la marxa;
amplada la de l’itinerari i gravat direccional
perpendicular a l’eix de l’escala)
* portes i passadissos d’amplada < 1,20m, es situen
a 0,40m del primer graó d’un tram.
- Barreres de
protecció,
Passamans
i Elements
protectors:

- Passamans: a ambdós costats a una altura
entre 0,90 i 0,95m

✔

* disseny anatòmic (permet adaptar la ma) i
amb una secció igual o equivalent a la d’un tub
rodó de ∅ entre 3 i 5 cm, separat ≥ 4 cm
dels paraments verticals.

- Barreres de
protecció,
Passamans
i Elements
protectors:

- col·locació 1 costat
escales amb desnivell > 0,55m i amplada ≤ 1,20m

✔

- col·locació 2 costat
escales amb desnivell > 0,55m i amplada > 1,20m
- passamà intermedi: trams amplada > 4m
- altura de col·locació → 0,90m ÷ 1,10m
- seran ferms i es podran agafar fàcilment, separats
del parament ≥ 0,04m i el sistema de subjecció no
interferirà el pas continu de la ma.

Referència de projecte

1902 PBE JARDÍ DE L'AMETLLA A VILAGRASSA
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CTE

Paràmetres del DB SUA per donar compliment a les
exigències de Seguretat d’Utilització i Accessibilitat

PISCINES
d’ús col·lectiu ( 1 )

SUA 6

CTE RD 314/2006 y posteriores modificaciones (incluye RD 732/2019)
© Colegio de Arquitectos de Cataluña 2020. Este documento es para uso exclusivo de los arquitectos colegiados autorizados por el COAC. Cualquier reproducción, transformación, difusión, comunicación o utilización no autorizada
expresamente, será objeto de las acciones legales correspondientes, de acuerdo con la legislación sobre propiedad intelectual

Ref. del projecte Referència de projecte
Contemplat en
projecte

PISCINES
PROTECCIÓ INFANTS
BARRERES DE PROTECCIÓ
permeten l’accés per determinats punts,
a través d’elements practicables que
disposen de sistema de tancament i
bloqueig

PISCINES, en general

‣ ACCÉS A LA
ZONA DE BANY

* A través d’un control,

‣ ALTURA

→ h  1,20m

‣ RESISTENCIA

→ Resistiran una força horitzontal qk  0,5 kN/m aplicada a l’extrem superior

SUA 1

‣ CONFIGURACIÓ

→ No són escalables (2)
→ Es limita la mida de les obertures al pas d’una esfera de  < 0,10m (3)

SUA 6

‣ VAS:

* profunditat

→  3,00m
→ haurà de tenir zones de peu pla amb profunditat  1,40m

* pendent per a resoldre
els canvis de profunditat

→  10% per a profunditats  1,40m
→  35% per a la resta de profunditats

* senyalització en
les parets del vas

→ punts on es superi la profunditat d’1,40m
→ punts de màx. i mín. Profunditat, indicant el valor

* protecció dels forats del
vas

→ reixes o altres dispositius de seguretat per tal d’evitar que
l’usuari s’hi pugui quedar enganxat

SUA 6

SUA 6

o bé

* Es disposa de barreres de protecció que impedeixen l’accés dels infants al vas de la piscina

→ del fons
del vas:

* material

Resistència al lliscament classe 3:
Grau de lliscament Rd  45 (4)

→ color: el revestiment interior del vas serà de color clar
SUA 6

SUA 6

‣ PLATJA:
(si n’hi ha)

‣ ESCALES:

* amplada

→  1,20m

* configuració

→ s’evitarà la formació de bassals

* senyalització

→ punts on es superi la profunditat d’1,40m
→ punts de màxima i mínima profunditat, indicant-ne el valor

* material del terra si està
pavimentat

→ Resistència al lliscament classe 3:
Grau de lliscament Rd  45 (4)
→  1,00m, o bé
→ fins a 0,30m per sobre del nivell del terra del vas

* profunditat sota l’aigua
* col·locació

→ canvis de pendent
→ pròxims als angles del vas
→ distància entre escales  15m

* configuració

→ no sobresortiran del pla del vas de la piscina
→ graons: - antilliscants
- sense arestes vives

PISCINES INFANTILS

SUA 6

‣ VAS:

* profunditat →  0,50m
* pendent per a resoldre els canvis de profunditat →  6%
* protecció dels forats del
vas
* material

→ del fons
del vas:

→ reixes o altres dispositius de seguretat per tal d’evitar que
l’usuari s’hi pugui quedar enganxat.
Resistència al lliscament classe 3:
Grau de lliscament Rd  45 (4)

→ color: el revestiment interior del vas serà de color clar
SUA 6

SUA 6

‣ PLATJA:
(si n’hi ha)

‣ ESCALES:

* amplada

→  1,20m

* configuració

→ s’evitarà la formació de bassals

* material del terra si està
pavimentat

→ Resistència al lliscament classe 3:
Grau de lliscament Rd  45 (4)

* col·locació

→ canvis de pendent
→ pròxims als angles del vas
→ distància entre escales  15m

* configuració

→ no sobresortiran del pla del vas de la piscina
→ graons: - antilliscants
- sense arestes vives

Notes:
(1)

(2)

(3)

(4)

No s’aplica a: - les piscines destinades exclusivament a competició o ensenyament que tindran característiques pròpies de l’activitat.
- les piscines d’habitatges unifamiliars
- banys termals, centres de tractament d’hidroteràpia i altres dedicats a usos exclusius mèdics (que seran segons reglamentació específica)
Baranes no escalables: En l’altura compresa entre 30 i 50cm sobre el nivell del terra o sobre la línia d’inclinació de l’escala no existiran punts de recolzament,
inclosos sortints sensiblement horitzontals amb més de 5cm de sortint. En l’altura compresa entre 50 i 80cm sobre el nivell del terra no existiran elements sortints
que tinguin una superfície sensiblement horitzontal amb més de 15cm de fondària
S’exceptuen les obertures triangulars que formen el frontal i l’estesa dels graons amb el límit inferior de les baranes, sempre que aquest estigui a  0,05m de la línia
d’inclinació de l’escala
Rd en base a la norma d’assaig UNE 41901:2017 EX

OCT COAC

mod-jul/2020

EXP-1902-PBE
JARDÍ DE L’AMETLLER. VILAGRASSA (Eix6-FEDER-Camí de Sant Jaume)
Diputació de Lleida / Ajuntament de Vilagrassa.
Projecte bàsic i d’execució. Octubre 2020
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La informació continguda en el text d’aquesta publicació correspon a la data de la
seva edició, i és possible que en l’actualitat algunes dades (per exemple preus,
normativa, lleis, etc.) s’hagin de modificar. Cal doncs tenir-ho en compte a l’hora de
fer-ne ús.

FITXES TIPUS A
1. OBRES DE CONDICIONAMENT DEL TERRENY.

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Murs de contenció de terres, de formigó en massa o armat. 11.
Terra armada. 12.
Formigó projectat. 13.
Terraplens. 14.
Talussos. 15.
Drenatges. 16.

2. TANCAMENT FIXS.

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Murs d'obra. 17.
Murs de plafons prefabricats de formigó. 18.
Reixats: de barrots, de passamans soldats. 19.
Tanques: engraellats, enreixats, de passamans soldats, de vegetació. 20.
Tanques meta1.liques. 21.

3. TANCAMENTS PRACTICABLES.

3.1

Portes. 22.

4. PAVIMENTS.

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.1 1
4.12
4.13
4.14

Enrajolats: amb panots, amb llambordes de pedra artificial,
amb terratzo o amb altres materials. 23.
Emmacats amb grava de riu o de platja. 24.
Amb llambordes de pedra natural, de formigó amb forma regular,
de formigó amb forma irregular, etc. 25.
Engravat amb sorra de riu o amb grava matxucada. 26.
De saulb. 27.
D'aglomerat bituminós. 28.
De formigó. 29.
De formigó tractat amb morter hidraulic. 30.
Amb beurada i morter bituminós. 31.
Amb asfalt fos. 32.
Amb morter hidraulic polim8ric. 33.
Amb morter de resines sint8tiques. 34.
De formigó tractat superficialment. 35.
Accesoris: vorades, rigoles, canaleres, cunetes, guals, graons,
reixetes, escossells, tapes de registre, etc. 36.

5. MOBILIARI URBA.

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

Aixoplucs: marquesines, pbrgoles, etc. 38.
Jocs infantils. 40.
Seients i taules. 42.
Papereres i contenidors. 44.
Elements de protecció: reixats, tanques, tanques vegetals, baranes,
pilons, cadenes, defenses, pantalles acústiques, etc. 46.
Elements de senyalització i d'informació. 48.

FITXES TIPUS B

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.1 1
6.12
6.13
6.14
6.15
6.16

Sanejament. 52.
Clavegueram. 53.
Depuració i abocaments. 54.
Subministrament d'aigua potable. 56.
Fonts i estanys. 58.

Reg. 60.
Hidrants d'jncendi. 62.
Estacions transformadores. 63.
Subministrament elkctric. 64.
Enllumenat exterior. 65.
Xarxa de telefonia. 66.
Diposits de gasos liquats del petroli. 67.
Dipbsits de combustibles líquids. 68.
Subministrament de gas liquad de petroli 71.
Subministrament de combustibles Ilquids. 72.
Subministrament de gas natural. 73.

7. ENJARDINAMENI.

La informació continguda en el text d’aquesta publicació correspon a la data de la
seva edició, i és possible que en l’actualitat algunes dades (per exemple preus,
normativa, lleis, etc.) s’hagin de modificar. Cal doncs tenir-ho en compte a l’hora de
fer-ne ús.

i. INSTALLACIONS D~EVACUACI~:
FUMS, VENTILAC~Ó I ESCOMBRARIES.

1.1
1.2

2.1

2.2
2.3
2.4

2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.1 1
2.12
2:13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21
2.22
2.23
2.24
2.25

Evacuacid de fums i de calefaccib:
conductes d'evacuacid de fums. 11.
Evacuacid d'escombraries. 12.

Unitat de tractament d'aire calent. Climatitzador per mbduls:
mbdul ventilador. 13.
Unitat de tractament d'aire calent. Climatitzador per mbduls:
mbdul de caixa de mescla, mbdul de filtre,
i mbdul de bateries de fred o de calor. 14.
Unitat de tractament d'aire calent. Climatitzador per mbduls:
mbdul humidificador, mbdul separador de gotes
i mbdul de postescalfament. 15.
Unitat de tractament d'aire calent. Climatitzador per mbduls:
mbdul recuperador: rotatiu, entalpic i sensible;
estatic, de plaques o sensible. 16.
Unitat climatitzadora autbnoma amb condensació per aigua:
compacta o partida. 17.
Unitat climatitzadora autbnoma amb condensacid per aire:
compacta o partida. 18.
Unitat bomba de calor airelaire, compacta i partida. 19.
Unitat bomba de calor airelaigua i aigualaigua. 20.
Unitats emissores: fancoils, inductors, caixes de ventilació. 22.
Unitats emissores: aerotermos d'aigua, de vapor i electric. 24.
Unitats emissores: radiadors i plafons electrics, d'infraroigs, d'oli,
de gas i d'aigua. 25.
Unitats emissores: plaques convectores, terra i sostre radiant. 26.
Torre de refrigeracid d'aigua: centrífuga, de tir for~at,
amb ventilador axial. 27.
Unitats productores de calor per mitja d'energies convencionals:
caldera mixta amb gas, caldera mural amb gas. 28.
Unitats productores de calor per mitja d'energies convencionals:
caldera electrica, resistencia elktrica d'ajut. 29.
Unitats productores de calor per mitja d'energies convencionals:
caldera de pressid, amb gas. 30.
Unitats productores de calor per mitja d'energies convencionals:
caldera modular amb gas, i grup termic. 31.
Cremadors de calderes: cremador de combustible Ilquid. 32.
Cremadors de calderes: cremador de combustible gasds. 33.
Unitats productores de calor per energia solar:
plafons i acumuladors. 34.
Unitats de ventilacid: ventilador centrífug o axial. 35.
Xarxa de distribucid i elements d'impulsib-extraccid. 36.
Equip per a la produccid d'aire comprimit. 37.
Unitats compressores: compressor de cargol helicoidal, compressor
centrífug i compressor alternatiu. 38.
Motors electrics. 40.

3. INSTALLACIONS DE CUINA
3.1
3.2
3.3
3.4

Campana extractora. 41.
Cambra frigorífica. 42.
Maquines de rentar: ttinels i maquines rentavaixella i maquines
de rentar roba. 43.
Aparells de cuina: fregidora, marmita, forn de conveccib
i gratinador elktric. 44.

4. INSTALLACIONS DE FONTANERIA.

45

Xarxa de canonades d'aigua: d'aigua calenta i d'aigua freda. 45.
Unitats de comptadors d'aigua: d'esfera seca, de calories. 46.
Vas d'expansid: tancat, amb membrana, i obert. 47.
Unitats de tractament d'aigua: filtres, bombes, dosificadores de clor,
descalcificadors i bombes dosificadores de polifosfats. 48.
4.5 Unitats productores d'aigua calenta sanitaria i unitats productores
mixtes per mitja d'energia convencional. Amb gas: acumuladors
i instantanis. 49.
4.6 Unitats productores d'aigua calenta sanitaria i unitats productores
mixtes per mitja d'energia convencional. Amb electricitat:
acumuladors. 50.
4.7 Unitats productores d'aigua calenta sanitaria per mitja d'energies
alternatives. Amb energia solar: plafd solar i acumulador solar. 51.
4.8 Unitats productores d'aigua calenta sanitaria per mitja de bomba
de calor: airelaigua i aigudaigua. 52.
4.9 Unitat acumuladora. 54.
4.10 Unitat bescanviadora de calor: de plaques. 55.
4.1
4.2
4.3
4.4

5. INSTAkLACIONS DE VALVULES, BOMBES I GRUPS DE PRES SI^.
5.1
5.2
5.3

56

Valvules: de pas, de seguretat, de retencid, de regulacid
i reductores de pressid. 56.
Bombes: centrífugues, acceleradores, submergibles. 57.
Grups de pressid d'aigua. 58.

6. INSTALLACIONS D'EVACUACI~ D'AIGUES.

6.1

Fosses septiques i pous negres. 59.

7. INSTAkLACIONS DE R E G U L A C ~
I~
CONTROL.
7.1

60

Regulacid i control de les instal.lacions: electrica o pneumatica. 60.

8. INSTAkLACIONS DE COMBUSTIBLE.

8.1

Línia de combustible líquid o gasds, i cambra d'allotjament
de combustibles sblids. 61.

9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7

Línia repartidora, caixa general de proteccid, i derivacid individual. 62.
Quadre de comandament i distribucid. 64.
Quadre sinbptic de serveis crítics. 65.
Grup electrogen de gas-oil, gasolina o turbina. 66.
Connexid a terra: de tensid alta i de tensid baixa. 68.
Comptadors i cambra de comptadors. 69.
Enllumenat interior: fluorescent i incandescent.
Enllumenat d'emergencia. 70.

61

10. INSTALLACIONS DE TRANSPORT.
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6

Ascensors electrics. 71.
Ascensors hidraulics. 74.
Escales mechniques: guia de motor o de tracció. 76.
Gbndoles d'interior i d'exterior. 78.
Muntallibres i muntaplats electrics. 79.
Plataformes per usuaris amb cadira de rodes. 80.

11. INSTAkLACIONS DE PROTECCIO CONTRA INCENDIS.
11.1 Instal.lació de detecció automatica: detectors de fums, bptic
i de flama; termovelocimetric i termic. 81.
11.2 Instal~laciód'extinció manual: hidrants de columna i soterrats. 82.
11.3 Instal.laci6 d'extinció manual: columnes seques. 83.
11.4 Instal.lació d'extinció manual: boques d'incendi i equips de manega. 84.
11.5 InstaHació d'extinció automatica: ruixadors d'aigua. 85.
11.6 Instal.laci6 fixa d'extinció: xarxa d'extinció amb bateria de gas haló. 86.
11.7 Instal~laciómobil d'extinció: extintors. 87.
11.8 Elements de sectorització: portes i comportes tallafoc. 88.
11.9 Grups de pressió per a I'equip contra incendi. 89.

12. INSTALLACIONS DE PREVENCI~: PARALLAMPS.
12.1 Parallamps: de puntes, reticular. 90.
13. INSTALLACIONS D'ANTENES.
13.1 Estació receptora de TV: antena col.lectiva o individual de VHF
(bandes I i III), FM (banda II) i UHF (bandes IV i V). 91'.
13.2 Estació receptora de TV per sat&l.lit. 92.
14. INSTAkLACIONS D'INTERCOMUNICACIO EN AUDIO I V~DEO.
14.1 Porter electrbnic. 93.
14.2 Vídeo-porter-electrbnic. 94.
15. INSTALLACIONS DE MEGAFONIA.
15.1 Megafonia interior i exterior. 95.

93

La informació continguda en el text d’aquesta publicació correspon a la data de la
seva edició, i és possible que en l’actualitat algunes dades (per exemple preus,
normativa, lleis, etc.) s’hagin de modificar. Cal doncs tenir-ho en compte a l’hora de
fer-ne ús.
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EXP-1902-PBE
JARDÍ DE L’AMETLLER. VILAGRASSA (Eix6-FEDER-Camí de Sant Jaume)
Diputació de Lleida / Ajuntament de Vilagrassa.
Projecte bàsic i d’execució. Octubre 2020

1. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA.
De conformitat amb l'article 74 LCSP, per celebrar contractes amb el sector públic els empresaris hauran
d'acreditar estar en possessió de les condicions mínimes de solvència econòmica i financera i
professional o tècnica que es determinin per l'òrgan de contractació. Aquest requisit serà substituït pel de
la classificació, quan aquesta sigui exigible conforme al que es disposa en aquesta Llei.
Per al present contracte d'obres, atenent a que el seu valor estimat és inferior a 500.000 euros, no
s’exigeix classificació.
No obstant, els licitadors poden acreditar la seva solvència econòmica i financera i tècnica per contractar,
ja sigui mitjançant la seva classificació com a contractista d'obres en el grup o subgrup de classificació
corresponent al contracte o be acreditant el compliment dels requisits específics de solvència exigits.
La classificació empresarial està formada per tres conceptes:
el grup (que és una classificació general d’activitats)
el subgrup (que és una subdivisió dins d’un grup general d’activitats)
la categoria (que indica el límit màxim econòmic al qual podrà licitar l’empresa d’acord amb les
determinacions de l’article 26 del Reglament de la LCSP).
Per aquesta raó es proposa en projecte les següents classificacions que podrà tenir el contracte:
Grup:
C (Edificacions)
Subgrup/s:
2. Estructures de fàbrica o formigó
9. Tancaments metàl·lics
Grup:

G (Vials i pistes)
Subgrup/s:
6. Obres viàries sense qualificació específica
Grup:
K) ESPECIALS
6. Jardineria i plantacions
Categoria 1 : (inferior o igual a 150.000 €)
PL.- Pressupost licitació (PEC exclòs iva) = 131.907,23 €
TO.- Termini obra = 2,3 m
AM.- Anualitat mitjana= PLx12/TO = Per terminis superiors a 1 any

2.- PROGRAMA D’OBRA / PLA DE TREBALLS
Atesa la quantitat del pressupost de l’obra i, la simplicitat constructiva tant en l’execució com en la
simultaneïtat en lloc i temps dels diferents capítols d’obra es proposa :
Un termini per a l’execució de les obres de 2,3 mesos equivalent a 10 setmanes d’acord al següent
programa de treballs.
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1 PLEC DE CONDICIONS
Aquest Plec de Condicions Tècniques Generals comprèn el conjunt de característiques que hauran de
complir els materials emprats a la construcció, així com les tècniques de la seva col·locació a l’obra, i
les que hauran de manar l’execució de qualsevol tipus d’instal·lació i obres accessòries i dependents.
1.1 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS
Les Condicions Tècniques Generals del present Plec tindran vigència mentre no són modificades per les
prescripcions tècniques particulars del projecte, en cas que s’inclogui l’esmentat document
1.1.0. Obligacions d'informació i publicitat
El 50 % de l'objecte d'aquest contracte és cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional
(FEDER) de la Unió europea, en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.
Objectiu d'inversió en creixement i ocupació.
L'adjudicatari declara que donarà compliment a les obligacions en matèria d'informació i comunicació
regulades en l'annex XII, apartat 2.2 del Reglament (UE) núm. 1303/2013, el qual regula les
responsabilitats dels beneficiaris en relació a mesures d'informació i comunicació destinades al públic.
En concret incorporarà l'emblema de la Unió Europea i la referència al FEDER, de la Generalitat de
Catalunya i els logos de l'Ajuntament i del Consell Comarcal respectiu i de la Diputació de Lleida.
Les aplicacions tindran que tenir en compte els següents requeriments:
Manual d'identificació visual de la Diputació de Lleida:
https://documentacio.diputaciolleida.cat/media/upload/arxius/premsa/manual_Identificacio_Visual_d
iputacio.pdf
Manual pràctic d'informació i comunicació de les operacions cofinançades per la Generalitat i el
Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc del Programa operatiu FEDER de
Catalunya 2014-2020:
http://fonseuropeus.gencat.cat/web/.content/80_fons_europeus/arxius/2014_2020/Manual-practiccomunicacio_FEDER1420.pdf
Programa d'identificació visual de la Generalitat http://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/inici/
Logotip, sistema visual i manual de identitat de la marca del projecte ponent actiu
Logotip del municipi i Consell Comarcal en que s'actuï.

2bis

1.1.1

Documents del projecte

El projecte consta dels següents documents:
Document núm. 1: Memòria i annexos
Document núm. 2: Plànols
Document núm. 3: Plec de condicions facultatives
Document núm. 4: Pressupost
El contingut d’aquests documents s’haurà detallat a la memòria.
S’entén per documents contractuals aquells que resten incorporats al contracte i que són d’obligat
compliment, llevat modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en cas de licitació sota
pressupost, són:
Memòria
Plànols
Plec de Condicions Tècniques amb els dos capítols (Condicions Tècniques Generals i Condicions Tècniques
Particulars)
Quadre de preus núm. 1
Quadre de preus núm. 2
Pressupost total
La resta de documents o dades del projecte són informatius i estan constituïts pels annexos i la memòria, els
mesuraments i els pressupostos parcials.
Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l’Administració, sense
que això suposi que es responsabilitza de la certesa de les dades que se subministren. Aquestes dades
s’han de considerar, tan sols, com a complement d’informació que el contractista ha d’adquirir
directament amb els seus propis mitjans.
Només els documents contractuals, definits a l’apartat anterior, constitueixen la base del contracte; per
tant, el contractista no podrà al·legar cap modificació de les condicions del contracte en base a les dades
contingudes als documents informatius (com per exemple, preus de bases de personal, maquinària i
materials, fixació de lloseres, préstecs o abocadors, distàncies de transport característiques dels materials
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d’esplanació, justificació de preus, etc), llevat que aquestes dades apareguin en algun document
contractual.
El contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar pel fet de no obtenir la
suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius del projecte.
Si hi hagués contradicció entre els plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en el cas que s’incloguin
com a document que complementi el Plec de Condicions Generals, preval el que s’ha escrit en les
Prescripcions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents prevalen sobre les Prescripcions
Tècniques Generals.
El que s’ha esmentat al Plec de Condicions i omès als plànols, o viceversa, s’haurà d’executar com si
s’hagués exposat a ambdós documents, sempre que a criteri del director quedin suficientment definides les
unitats d’obra corresponents i tinguin preu al contracte.

1.1.2

Responsabilitat del contractista

El contractista és responsable de l’execució de les obres segons les condicions establertes al contracte i en
els documents que componen el projecte. Com a conseqüència d’això, està obligat a l’enderroc i
reconstrucció de tot el que estigui mal executat, sense que pugui servir d’excusa que la direcció tècnica
de les obres hagi reconegut i examinat la construcció durant les obres, ni tampoc que hagin estat
abonades les liquidacions parcials.

1.1.3

Obligacions del contractista

Abans de començar les obres, el contractista comunicarà a la direcció facultativa la relació detallada de
la maquinària, mitjans auxiliars i plantilla que utilitzarà per a l’execució de les obres, amb les dades
següents:
Maquinària i mitjans auxiliars que haurà d’emprar en l’execució dels treballs.
Tècnic amb titulació adequada designat pel contractista per a la direcció de les obres, que quedarà
permanentment adscrit a aquesta, la qual cosa haurà de comunicar a la direcció facultativa. El tècnic
quedarà adscrit en qualitat de cap d’obra amb residència en la localitat on es desenvolupin els treballs i
haurà de romandre durant les hores de treball a peu d’obra.
El contractista també facilitarà a la direcció facultativa una relació numerada per oficis i categoria del
personal que ha de constituir la plantilla mínima al servei de les obres.
El contractista donarà coneixement, per escrit, dels subcontractes que vol concertar, tot indicant la part
del contracte a realitzar pel subcontractista. En general, la subcontractació es regirà pel que estableix
l’article 116 de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (d’ara endavant LCAP).
Igualment, si el pressupost excedeix de 50 milions de pessetes, habilitarà un local per a despatx exclusiu de
la direcció facultativa de l’obra, degudament condicionat, aïllat i protegit.
A petició de la direcció facultativa, i per tal d’assegurar el contacte directe amb aquesta, el contractista
disposarà a peu d’obra d’una línia telefònica i de fax.
En cas que el cap d’obra s’absentés de l’obra, haurà de deixar instruccions per a la seva localització
immediata.
El promotor, amb motiu justificat, podrà sol·licitar la substitució del personal del contractista,
sense obligació de respondre de cap dels danys que al contractista pugui causar l’exercici d’aquesta
facultat. Això no obstant, el contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat
a l’obra.
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Amb relació a l’oficina d’obra i al llibre d’ordres, només es regirà pel que disposen les clàusules 7, 8 i 9 del
Plec de Clàusules Administratives Generals. El contractista està obligat a dedicar a les obres el personal
tècnic que es va comprometre dedicar a la licitació i la direcció, per al normal compliment de llurs
funcions. Així mateix, el contractista haurà de disposar a peu d’obra d’un local apropiat com a oficina.

1.1.4

Compliment de les disposicions vigents

Hom es regirà pel que s’estipula a les clàusules 11, 16, 17 i 19 del Plec de Clàusules Administratives Generals.
Així mateix, es compliran els requisits vigents per a l’emmagatzematge i la utilització d’explosius, carburants,
prevenció d’incendis, etc, i s’ajustarà al que prescriu el Codi de Circulació, Reglament de la Policia i
conservació de carreteres, Reglament electrotècnic de baixa tensió, Reglament de Seguretat i Higiene, i a
totes les disposicions vigents que siguin d’aplicació en aquells treball que, directament o indirecta, siguin
necessaris per al compliment del contracte.

1.1.5

Indemnitzacions a càrrec del contractista

Hom es regirà pel que disposi l’article 134 del Reglament General de Contractació de l’Estat i la clàusula 12
del Plec de Clàusules Administratives Generals.
Particularment, el contractista haurà de reparar, a càrrec seu, els serveis públics o privats malmesos,
indemnitzant les persones o propietats que resultin perjudicades. El contractista adoptarà les mesures
necessàries per tal d’evitar la contaminació de rius, llacs i dipòsits d’aigua, així com del medi ambient, per
l’acció de combustibles, olis, lligants, fums, etc., i serà responsable dels damnatges i perjudicis que es
puguin causar.
El contractista haurà de mantenir durant l’execució de l’obra, i refer quan aquesta finalitzi, les servituds
afectades, conforme estableix la clàusula 20 de l’esmentat Plec de Clàusules Administratives Generals,
essent a compte del contractista els treballs necessaris per a tal objectiu.

1.1.6

Despeses a càrrec del contractista

A més de les despeses i taxes, que s’esmenten a les clàusules 13 i 38 del Plec de Clàusules Administratives
Generals, seran a càrrec del contractista, si a les Prescripcions Tècniques Particulars o al contracte no es
preveu explícitament el contrari, les següents despeses:
despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària
despeses de construcció i retirada de tota mena de construccions auxiliars, instal·lacions, ferramentes, etc
despeses de llogaters o d’adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària de materials
despeses de protecció d’amàs i de la mateixa obra contra tot deteriorament
despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al subministrament d’aigua i d’energia
elèctrica, necessaris per a l’execució de les obres, així com dels drets, taxes o impostos de presa,
comptadors, etc.
despeses i indemnitzacions que es produeixen a les ocupacions temporals; despeses d’explotació i
utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors
despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l’obra i de zones
confrontades afectades per les obres, etc.
despeses de permisos o llicències necessàries per a l’execució, excepte les que corresponen a
expropiacions i serveis afectats
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despeses ocasionades pel subministrament i col·locació dels cartells anunciadors de l’obra
qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa als preus unitaris contractats

1.1.7

Direcció de les obres

L’Administració, a través de la direcció de l’obra, efectuarà la inspecció, comprovació i vigilància per a la
correcta realització de l’obra contractada, tot ajustant-se al que disposen les clàusules 4 i 21 del Plec de
Clàusules Administratives Generals.
El delegat d’obra del contractista haurà de ser el tècnic titulat que exigeix el director de l’obra, amb
experiència acreditada en obres similars a les que són objecte del present projecte.

1.1.8

Condicions generals d’execució de les obres

Queda entès d’una manera general, que les obres s’executaran d’acord amb les normes de bona
construcció lliurement apreciades per la direcció tècnica de les obres.
El contractista de les obres notificarà a la direcció tècnica de les obres, amb l’antelació que calgui, a fi i
efecte que pugui procedir al reconeixement de l’execució de les que hagin de quedar amagades o que a
judici del director d’obra o del contractista requereixin el dit reconeixement.
De totes aquestes i a mesura que s’executin, s’aixecaran plànols precisos per a llur comprovació,
constatació, medició i liquidació, que seran subscrits per la direcció tècnica de les obres. Aquests plànols
els aportarà el contractista a mesura que es vagin complimentant les diferents unitats d’obra i a criteri de la
direcció d’obra. El contractista haurà d’abonar les despeses dels treballs auxiliars necessaris per fer
medició, excepte que s’avingui amb el que proposi la direcció tècnica de les obres.

1.1.9

Modificacions d’obra

Ni el director de l’obra ni el contractista podran introduir o executar modificacions a les obres compreses
en el contracte, sense l’aprovació prèvia per l’Administració de la modificació i del pressupost que en
resulti com a conseqüència, i se seguiran els tràmits previstos a l’article 146 de la LCAP.

1.1.10

Control d’unitats d’obra

El control d’unitats d’obra s’executarà d’acord amb el programa aportat pel laboratori encarregat, i
aprovat per la direcció facultativa.
L’import, fins a l’1% del pressupost de contracta, anirà a càrrec del contractista, segons la clàusula 38 del
Plec de Clàusules Administratives Generals per a la contractació d’obres de l’Estat. La resta, si s’escau, serà
abonada pel Promotor.
El laboratori encarregat del control d’obra realitzarà tots els assaigs del programa, prèvia sol·licitud de la
direcció facultativa de les obres, d’acord amb el següent esquema de funcionament:
A criteri de la direcció facultativa es podrà ampliar o reduir el nombre de controls previstos al programa
esmentat més amunt.
El contractista arribarà al laboratori amb temps suficient perquè aquest pugui executar el control
corresponent; a tals efectes el contractista facilitarà al laboratori la seva tasca.
Els resultats negatius de qualsevol unitat es consignaran al Llibre d’Ordres.
El cost dels assaigs que donin resultats negatius es descomptarà directament al contractista, al marge del
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que s’especifica al segon paràgraf.

1.1.11

Mesures d’ordre i seguretat

El contractista resta obligat a adoptar les mesures d’ordre i seguretat necessàries per a la bona i segura
marxa dels treballs.
En tot cas, el contractista serà única i exclusivament el responsable, durant l’execució de les obres, de tots
els accidents o perjudicis que pugui sofrir llur personal o causar-los a d’altres persones o entitats. En
conseqüència, el constructor assumirà totes les responsabilitats annexes al compliment de la Llei sobre
accidents de treball, de 30/1/1900 i disposicions posteriors.
S’exceptuen els danys que siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una ordre de
l’Administració.
En totes les obres amb pressupost de licitació superior a 50 milions de pessetes, el contractista haurà de
presentar certificació que acrediti que té concertada una assegurança per respondre dels danys que es
puguin produir a tercers per un import no inferior a 20 milions de pessetes.
L’Administració podrà procedir a la suspensió del pagament de les certificacions mentre el contractista no
acrediti el compliment d’aquesta estipulació, sense que el període de suspensió sigui computable a
efectes d’indemnització per retard en el pagament de certificacions.

1.1.12

Conservació del medi ambient

El contractista, tant en els treballs que realitzi dins dels límits de l’obra com fora d’aquests, ha d’adoptar les
mesures necessàries perquè les afeccions al medi ambient siguin mínimes.
Els moviments dins de la zona d’obra es produiran de manera que només s’afecti la vegetació existent en
allò estrictament necessari per a la seva implantació. Tota la maquinària utilitzada disposarà de silenciadors
per a rebaixar la pol·lució fònica.
El contractista és responsable de la guarda i custòdia de l’arbrat de la zona objecte del projecte
d’urbanització, fins a l’extinció del contracte. Sense la prèvia autorització del director de l’obra el
contractista no podrà realitzar cap tala d’arbres.

El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits abans apuntats, i qualssevol altres
difícilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, havent de canviar els mitjans i
mètodes utilitzats i reparar els danys causats, tot seguint les ordres de la direcció d’obra o dels organismes
institucionals competents en la matèria.

1.1.13

Obra defectuosa

Quan la contracta hagi efectuat qualsevol element de l’obra que no s’ajusti a aquest Plec de Condicions
a la particular d’aquesta, la direcció tècnica de les obres podrà acceptar-lo o rebutjar-lo. En el primer cas,
aquesta fixarà el preu que cregui just, d’acord amb les diferències que hi haguessin, i el contractista estarà
obligat a acceptar aquesta valoració. En cas que no s’hi conformi, desfarà i reconstruirà, a càrrec seu, tota
la part mal executada, d’acord amb les condicions que fixi la direcció tècnica de les obres, sense que això
signifiqui motiu de pròrroga en cas d’execució.
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1.1.14

Replanteig de les obres

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

1.1.15

Senyalització de les obres

El contractista està obligat a instal·lar a càrrec seu els senyals que calguin per indicar l’accés a l’obra, la
circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de l’obra, tant a l’esmentala zona com als límits i rodalies, així com també a complir les ordres a les quals fa referència la clàusula 23
del Plec de Clàusules Administratives Generals.
Així mateix, en el termini de vuit dies hàbils, posteriors a l’inici de les obres, el contractista estarà obligat a
instal·lar, a càrrec seu, un cartell anunciador de les obres, d’acord amb els normalitzats per la Generalitat
de Catalunya. A tals efectes, la direcció facultativa aportarà al contractista les característiques del cartell,
així com la situació on s’haurà d’instal·lar.

1.1.16

Materials

A més del que es disposa a les clàusules 15, 34, 35, 36 i 37 del Plec de Clàusules Administratives Generals,
caldrà observar les prescripcions següents:
Si les procedències dels materials fossin fixades als documents contractuals, el contractista haurà d’utilitzar,
obligatòriament, les esmentades procedències, llevat autorització explícita del director d’obra. Si fos
prescindible, a judici de l’Administració, canviar aquell origen o procedència, hom es regirà pel que es
disposa a la clàusula 60 del Plec de Clàusules Administratives Generals.
Si per complir les Prescripcions del present Plec es rebutgen materials procedents de l’esplanació, préstecs i
pedreres, que figuren com a utilitzables només als documents informatius, el contractista tindrà l’obligació
d’aportar altres materials, que compleixin les Prescripcions, sense que per això tingui dret a un nou preu
unitari.
El contractista obtindrà, a càrrec seu, l’autorització per a l’ús de préstecs, i aniran també a càrrec seu totes
les despeses, cànons, indemnitzacions, etc, que es presentin.
El contractista notificarà a la direcció de l’obra, amb la suficient antelació, les procedències dels materials
que es proposa utilitzar, i aportarà les mostres i les dades necessàries, tant pel que fa a la quantitat com a
la qualitat.
En cap cas podran ser arreplegats ni utilitzats a l’obra materials, la procedència dels quals no hagi estat
aprovada pel director de les obres.

1.1.17

Desviaments provisionals

El contractista executarà o condicionarà, en el moment oportú, les carreteres, camins i accessos
provisionals per als desviaments que imposin les obres, amb relació al trànsit general i als accessos dels
confrontants, d’acord amb el que es defineix al projecte o amb les instruccions que rebi de la direcció.
Els materials i les unitats d’obra, que comporten les esmentades obres provisionals, compliran totes les
prescripcions del present Plec, com si fossin obres definitives.
Aquestes obres seran d’abonament, llevat que en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars es digui
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expressament el contrari, és a dir, amb càrrec a les partides alçades que per tal motiu figurin al pressupost
o, en cas que no hi siguin, valorades segons els preus de contracte.
Si aquests desviaments no fossin estrictament necessaris per a l’execució normal de les obres, a criteri de la
direcció, no seran d’abonament i, en aquest cas, si li convé al contractista facilitarà o accelerarà
l’execució de les obres.
Tampoc seran d’abonament els camins d’obra, com ara accessos, pujades, ponts provisionals, etc.,
necessaris per a la circulació interior de l’obra, per a transport dels materials, per a accessos i circulació del
personal de l’Administració, o per a visites d’obra. Malgrat tot, el contractista haurà de mantenir els
esmentats camins d’obra i accessos en bones condicions de circulació.
La conservació, durant el termini d’utilització d’aquestes obres provisionals, serà a càrrec del contractista.

1.1.18

Abocadors

Llevat manifestació expressa contrària al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, la localització
d’abocadors autoritzats, així com les despeses que comporti llur utilització, seran a càrrec del contractista.
Ni el fet que la distància als abocadors autoritzats sigui més gran que la que es preveu a la hipòtesi feta en
la justificació del preu unitari, que s’inclou als annexos de la memòria, ni l’omissió en l’esmentada
justificació de l’operació de transport als abocadors, seran causa suficient per al·legar modificació del preu
unitari, que apareix al quadre de preus, o dir que la unitat d’obra corresponent no inclou la dita operació
de transport a l’abocador, sempre que als documents contractuals es fixi que la unitat sí que la inclou.
Si als mesuraments i documents informatius del projecte es contempla que el material obtingut de
l’excavació de l’esplanada, fonaments o rases, s’ha d’utilitzar per a terraplè, replens, etc., i la direcció
d’obra rebutja aquest material perquè no compleix les condicions del present Plec, o bé existeixen residus
o material de possible toxicitat, el contractista haurà de transportar-lo a abocadors autoritzats sense dret a
cap abonament complementari a la corresponent excavació, ni a incrementar el preu del contracte per
haver emprat majors quantitats de material procedent de préstecs.
En cas que vagin a l’abocador, el contractista es responsabilitzarà del compliment de les disposicions
vigents que facin relació al transport i abocament de materials, autoritzacions i permisos necessaris.
Així mateix, el contractista es responsabilitzarà de la complementació de la normativa vigent en matèria de
medi ambient.
El director de les obres podrà autoritzar abocaments de terres a l’interior d’àrees parcel·lades, zones verdes
i d’equipament, amb la condició que els productes abocats siguin expressament autoritzats per la direcció
i estesos i compactats correctament. Les despeses de l’esmentada extensió i compactació dels materials
seran a càrrec del contractista, ja que es consideren incloses als preus unitaris. D’altra banda, no es podrà
extreure cap tipus de material de les àrees esmentades al paràgraf anterior, sense l’autorització expressa
del director de l’obra.
La destinació i ús de qualsevol material que s’extregui de l’obra la determinarà la direcció tècnica de
l’obra. En cas que es faci sense la seva autorització, serà a càrrec del contractista la reposició del material
extret.

1.1.19

Explosius

L’adquisició, transport, emmagatzematge, conservació, manipulació i utilització de metxes, detonadors i
explosius es regirà per les disposicions vigents a l’efecte, completades amb les instruccions que figurin al
projecte o les que dicti la direcció d’obra.
Anirà a càrrec del contractista l’obtenció de permisos, llicències per a la utilització d’aquests mitjans, i el
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pagament de les despeses que els esmentats permisos comportin.
El contractista estarà obligat al compliment estricte de totes les normes existents en matèria d’explosius i
d’execució de voladures.
Per tant, tots aquells treballs en què es requereixi l’ús d’explosius, s’hauran de realitzar amb estricte
compliment del Reglament General de Normes Bàsiques de Seguretat en la Mineria, aprovat pel RD
863/1985 de 2 d’abril de 1985, de l’Ordre de 20 de març de 1986, per la qual s’aproven les instruccions
tècniques complementàries relatives als capítols IV, V, IX i X d’aqueix Reglament i de les condicions
establertes en les preceptives autoritzacions atorgades pels serveis corresponents del Departament
d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya.
La direcció podrà prohibir la utilització de voladures o determinats mètodes que consideri perillosos, encara
que l’autorització pels mètodes utilitzats no allibera el contractista de la responsabilitat dels damnatges
causats.
El contractista subministrarà i col·locarà els senyals necessaris per advertir el públic del seu treball amb
explosius. El seu emplaçament i estat de conservació garantiran, en qualsevol moment, llur perfecta
visibilitat.
En tot cas, el contractista serà responsable dels damnatges que es derivin de la utilització d’explosius.

1.1.20

Servituds, serveis i elements afectats

Amb relació a les servituds existents, hom es regirà pel que s’estipula a la clàusula 20 del Plec de Clàusules
Administratives Generals. A tal efecte, també es consideraran servituds relacionades amb el Plec de
Prescripcions aquelles que apareixin definides als plànols del projecte.
Els objectes afectats seran traslladats o retirats per les companyies i organismes corresponents. Malgrat tot,
el contractista tindrà l’obligació de realitzar els treballs necessaris per a la localització, protecció o
desviament, en tot cas, dels serveis afectats de poca importància, que la direcció consideri convenient per
a la millora del desenvolupament de les obres, si bé aquests treballs li seran abonats, bé amb càrrec a les
partides alçades existents a l’efecte del pressupost o per unitats d’obra, amb aplicació dels preus del
quadre núm. 1. En llur defecte, hom es regirà pel que s’estableix a la clàusula 60 del Plec de Clàusules
Administratives Generals.
Tots aquells elements existents ja siguin edificacions, espècies vegetals en general o altres elements que
s’hagin de conservar, es protegiran convenientment, per tal d’assegurar la seva permanència fins a
l’extinció del contracte. A tals efectes, i seguint les instruccions del director de l’obra, se senyalaran sobre el
terreny abans d’iniciar-se les obres.
Els que es malmetin per motius imputables al contractista, aquest els reposarà al seu càrrec. L’element
reposat haurà de tenir les mateixes característiques que l’existent abans de malmetre’l.
Quan sigui necessari executar determinades unitats d’obra, en presència de servituds de qualsevol tipus, o
de serveis existents que sigui necessari respectar, o quan s’escaigui l’execució simultània de les obres i la
substitució o reposició de serveis afectats, el contractista estarà obligat a emprar els mitjans adequats per a
la realització dels treballs amb el màxim de cura, de manera que s’eviti una possible interferència i risc de
qualsevol tipus.
El contractista sol·licitarà a les diferents entitats subministradores o propietaris de serveis plànols de definició
de la posició dels esmentats serveis, i localitzarà i descobrirà les canonades de serveis soterrats mitjançant
treballs d’execució manual. Les despeses originades o les disminucions de rendiment originades es
consideraran als preus unitaris i no podran ser objecte de reclamació.
Si com a conseqüència de tot l’anterior s’han d’efectuar manualment o mecànicament alguns treballs o
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s’han de reparar instal·lacions afectades, el cost corresponent serà íntegrament a càrrec del contractista.

1.1.21

Col·locació de serveis

Es recorda al contractista que està totalment prohibit col·locar qualsevol tipus de servei dins l’espai
parcel·lat, amb l’excepció de les corresponents connexions de desguàs del clavegueram i telèfons.
L’existència d’un servei dins l’espai parcel·lat es considerarà un vici ocult i, conseqüentment, el contractista
haurà de procedir a la seva reparació amb responsabilitat durant el termini de 15 anys, d’acord amb
l’article 149 de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, 13/1995 (LCAP).

1.1.22

Existència de trànsit durant l’execució de les obres

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

1.1.23

Interferència amb altres contractistes

El contractista programarà els treballs de manera que, durant el període d’execució de les obres, sigui
possible realitzar treballs de jardineria, edificació en espais parcel·lats, obres complementàries, com ara
l’execució de xarxes elèctriques, telefòniques, o altres treballs. En aquest cas, el contractista complirà les
ordres de la direcció de l’obra, referents a l’execució de les obres, per a les fases que marqui la direcció de
les obres, a fi de delimitar zones amb determinades unitats d’obra totalment acabades i d’endegar els
treballs complementaris esmentats.
Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost, deguts a l’esmentada
execució per fases, es consideraran incloses als preus de contracte, i no podran ser, en cap moment,
objecte de reclamació.

1.1.24

Desviament de serveis

Abans de començar les excavacions, el contractista, tot basant-se en els plànols i dades de què disposi, o
mitjançant el reconeixement sobre el terreny dels possibles serveis existents, si és factible, haurà d’estudiar i
replantejar sobre el terreny els serveis i instal·lacions afectades, considerar la millor manera d’executar els
treballs per no fer-los malbé i assenyalar aquells que, en darrer lloc, consideri que cal modificar.
Si el director de l’obra està conforme, sol·licitarà de l’empresa i organismes corresponents la modificació
d’aquestes instal·lacions. Aquestes operacions s’abonaran segons el que s’especifiqui al quadre de preus
núm. 1.
L’empresa adjudicatària de les obres de desviament de qualsevol servei existent no tindrà dret a cap
indemnització pel retard per dificultats en l’execució de les dites obres, en cas que la direcció d’obra
consideri necessària l’adjudicació a una altra empresa. En qualsevol cas, l’empresa contractista principal
no tindrà dret a cap tipus d’indemnització.
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1.1.25

Recepció d’obra i termini de garantia

Neteja final de les obres. El contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada acabada l’obra, i abans de
la seva recepció, a la neteja general de l’obra, retirarà els materials sobrants o rebutjats, runes, obres
auxiliars, instal·lacions, magatzems, edificis que segons la direcció d’obra no s’hagin de conservar durant el
termini de garantia i, en general, s’haurà de deixar l’obra executada en perfecte estat de policia.
Recepció de les obres. Un cop finalitzades les obres i abans de procedir a la seva recepció, la direcció
tècnica de les obres practicarà un reconeixement exhaustiu en presència del contractista. Si les obres es
trobessin en estat de ser admeses s’iniciaran els tràmits per a la seva recepció. Quan les obres no estiguin
en estat de ser rebudes es farà constar i es donaran al contractista les instruccions oportunes per arranjar
els desperfectes observats, tot fixant-se un termini per a esmenar-los, acabat el qual la direcció tècnica
efectuarà un nou reconeixement i, en el cas que els arranjaments s’hagin efectuat correctament,
s’iniciaran els tràmits per a la seva recepció.
Abans de la recepció, i d’acord amb el que s’especifica al punt 1.8 d’aquest Plec, el contractista aportarà
a la direcció tècnica tota la documentació necessària sobre els serveis realment executats, que permetin al
lPromotor elaborar el plànol definitiu de l’obra.
Així mateix i previ a la recepció, el contractista aportarà a la direcció facultativa les actes de recepció
signades, per les diferents companyies, de tots els serveis: aigua, telèfon, gas i mitjana i baixa tensió, i pel
que fa a la legalització de la instal·lació d’enllumenat, reg en baixa tensió i qualsevol altre tipus
d’instal·lació elèctrica, haurà d’aportar tota la documentació necessària (projectes i butlletins, contracte
de manteniment, carpeta de baixa tensió i els diferents impresos), d’acord amb la normativa vigent.
En cas de recepcions parcials, es regirà pel que disposa l’article 147.5 de la LCAP.
Termini de garantia. El termini de garantia de l’obra serà d’un (1) any, comptat a partir de la signatura de
l’acta de recepció, llevat que en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o en el contracte, es
modifiqui expressament aquest termini.
Aquest termini s’estendrà a totes les obres executades sota el mateix contracte (obra principal,
abalisament, senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions elèctriques, edificacions, obres
auxiliars, etc.).
En cas que l’obra s’arruïni, un cop exhaurit el termini de garantia, per vicis ocults de la construcció, degut a
l’incompliment del contracte per part del contractista, aquest respondrà dels danys i perjudicis durant el
termini de 15 anys a comptar des de la recepció.

1.1.26

Conservació de les obres

La conservació de l’obra són els treballs de neteja, acabats, entreteniments, reparació i tots aquells treballs
que siguin necessaris per a mantenir les obres en perfecte estat de funcionament i policia. L’esmentada
conservació s’estén a totes les obres executades sobre el mateix contracte (obra principal, abalisament,
senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.).
A més del que es prescriu al present article, hom es regirà pel que es disposa a la clàusula 22 del Plec de
Clàusules Administratives Generals.
El present article serà d’aplicació des de l’ordre d’endegament de les obres fins a la seva recepció. Totes
les despeses originades per aquest concepte seran a compte del contractista.
També serà a càrrec del contractista la reposició d’elements que s’hagin deteriorat o que hagin estat
objecte de robatori. El contractista haurà de tenir en compte, al càlcul de les seves previsions
econòmiques, les despeses corresponents a les dites reposicions o a les assegurances que siguin
convenients.
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1.1.27

Liquidació

Dins del termini de sis mesos, a comptar des de la data de l’acta de recepció, s’haurà d’acordar i notificar
al contractista la liquidació corresponent.

1.1.28

Preus unitaris

El preu unitari, que apareix en lletres al quadre de preus núm. 1, serà el que s’aplicarà als mesuraments per
a obtenir l’import d’execució material de cada unitat d’obra.
Complementàriament al que es prescriu a la clàusula 51 del Plec de Clàusules Administratives Generals, els
preus unitaris que figuren al quadre de preus núm. 1 inclouen sempre, llevat prescripció expressa en contra
del document contractual el següent: subministrament (inclòs drets de patent, cànon d’extracció, etc.),
transport, amàs, manipulació i utilització de tots els materials usats a l’execució de la corresponent unitat
d’obra; les despeses de mà d’obra, maquinària, mitjans auxiliars, ferramentes, instal·lacions, normalment o
incidentalment, necessàries per acabar la unitat corresponent, i els costos indirectes.
La descomposició dels preus unitaris que figura al quadre de preus núm. 2 és d’aplicació exclusiva a les
unitats d’obra incompletes; el contractista no podrà reclamar modificació dels preus en lletra del quadre
núm. 1 per a les unitats totalment executades, per errades i omissions a la descomposició que figura al
quadre núm. 2 A l’encapçalament d’ambdós quadres de preus figura una advertència a aquest efecte.
Fins i tot a la justificació del preu unitari que apareix al corresponent annex a la memòria, s’utilitzen hipòtesis
no coincidents amb la forma real d’executar les obres: jornals i mà d’obra necessària; quantitat, tipus i cost
horari de maquinària; preu i tipus de materials bàsics; procedència o distàncies de transport, nombre i tipus
d’operacions necessàries per a completar la unitat d’obra; dosificació, quantitat de materials, proporció
de diferents components o diferents preus auxiliars, etc. Els esmentats costos no podran argüir-se com a
base per a la modificació del corresponent preu unitari, ja que els costos s’han fixat per a justificar l’import
del preu unitari, i estan continguts en un document formalment informatiu.
La descripció de les operacions i materials necessaris per a executar cada unitat d’obra, que figura als
corresponents articles del present plec, no és exhaustiva sinó enunciativa, per a la millor comprensió dels
conceptes que comprèn la unitat d’obra. Per això, les operacions o materials no relacionats, però
necessaris per a executar la unitat d’obra en la seva totalitat, formen part de la unitat i, conseqüentment,
es consideren inclosos al preu unitari corresponent.

1.1.29

Partides alçades

Les partides que figuren com a “pagament íntegre” a les Prescripcions Tècniques Particulars, als quadres de
preus o als pressupostos parcials o generals, es pagaran íntegrament al contractista, un cop realitzats els
treballs als quals corresponen.
Les partides alçades “per justificar” es pagaran d’acord amb el que s’estipula a la clàusula 52 del Plec de
Clàusules Administratives Generals; es justificaran a partir del quadre núm. 1 i, si de cas hi manca, a partir
dels preus unitaris de la justificació de preus.
En cas d’abonament “segons factura”, el contractista tindrà en compte, al càlcul de la seva oferta
econòmica, les despeses corresponents a pagaments per administració, ja que s’abonarà únicament
l’import de les factures.

1.1.30

Abonament d’unitats d’obra

Els conceptes mesurats per a totes les unitats d’obra, i la manera d’abonar-los d’acord amb el quadre de
preus núm. 1, s’entendrà que es refereixen a unitats d’obra totalment acabades.
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Al càlcul de la proposició econòmica s’haurà de tenir en compte que qualsevol material o treball necessari
per al correcte acabament de la unitat d’obra, o per assegurar el perfecte funcionament de la unitat
executada amb relació a la resta d’obra realitzada, es considerarà inclòs als preus unitaris del contracte i
no podrà ser objecte de sobrepreu.
L’omissió ocasional dels esmentats elements als documents del projecte no podrà ser objecte de
reclamació, ni de preu contradictori, perquè es consideren expressament inclosos als preus del contracte.
Els materials i operacions esmentats són els que es consideren necessaris i d’obligat compliment a la
normativa relacionada a l’apartat 1.32.

1.1.31

Revisió de preus

La revisió de preus es regeix pel que disposa l’article 104 i següents de la LCAP. La revisió serà procedent si
el contracte ha estat executat en el 20% del seu import i si han transcorregut sis mesos des de
l’adjudicació. S’aplicarà la fórmula polinòmica, dins de les aprovades pel Decret 3650/1970, de 19 de
desembre, que determini el Plec de Clàusules Administratives Particulars.
Als efectes establerts a l’article 6è del Decret 2/1964, l’Administració fixarà els terminis parcials que
corresponguin en aprovar el programa de treball formulat pel contractista.

1.1.32

Disposicions aplicables

A més de les disposicions esmentades explícitament als articles del present Plec, seran d’aplicació les
disposicions següents:
El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars regirà juntament amb les disposicions de caràcter
general i particular que s’assenyalen a continuació.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación (CTE)
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas (LCAP)
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas
Ley 13/2003, de 23 de mayo, reguladora del Contrato de concesión de obras públicas
Normes UNE declarades de compliment obligatori per Ordres Ministerials de 5 de juliol de 1.976, 11 de maig
de 1.971 i 7 de juny de 1.974
"Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimientos de aguas", O.M. 28 de juliol
de 1.974
Real Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (BOE
núm. 224, de 18 de setembre de 2002)
Disposicions referents a seguretat i higiene en el treball
"Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes" P.G. 3, O.M. de 6 de
febrer de 1.976
Normes d'Abastament i Sanejament de la Direcció General d'Obres Hidràuliques
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Normativa per a xarxes de distribució d'aigua potable de l'Associació Espanyola d'Abastament i
Sanejament
"Pliego de condiciones para la fabricación, transporte y montaje de tuberías de hormigón", de l'Associació
Tècnica de Derivats del Ciment
"Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas aéreas de Alta Tensión". Decret 3151/1.968 de 28 de novembre
Text refós de la llei de Contractes de les Administracions Públiques del 21 de juny de 2000 (LCAP) i tota la
legislació complementària.
Reglament General de Contractació de l’Estat, aprovat per Decret 3410/1975 de 25 de novembre, i les
disposicions modificatives d’aquest, mentre no s’oposi al que estableix la LCAP.
Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d’Obres de l’Estat, aprovat per Decret
3854/1970 de 31 de desembre, en tot allò que no s’oposi al que estableix la LCAP.
Plec de Clàusules Administratives Particulars que s’estableixin per a la contractació d’aquestes obres.
Decret 2/1964 de 4 de febrer sobre revisió de preus, i disposicions complementàries, en tot allò que no
s’oposi al que estableix la LCAP.
Condicions Tècniques d’elements simples i compostos d’edificació, urbanització i enginyeria civil, Institut de
la Construcció de Catalunya.
Normes UNE declarades de compliment obligatori per Ordres Ministerials de 5 de juliol de 1967 i d’11 de
maig de 1971, Normes UNES esmentades als documents contractuals i, complementàriament, la resta de
les Normes UNE.
Normes NLT del Laboratori de Transport i Mecànica del Sòl “José Luís Escario”, Normes DIN, ASTM i altres
normes vigents a altres països, sempre que siguin esmentades a un document contractual.
Decret 136 de la Presidència del Govern de 4 de febrer de 1960, pel qual es convaliden les taxes dels
laboratoris del Ministerio de Obras Públicas.
Norma Sismorresistente PD S-1 (NCFE - 94).
Decret 201/1994 de 26 de juliol, Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.
Real Decreto 1163/1986, de 13 de juny, pel qual es modifica la Llei 42/75, de 19 de novembre, sobre
desechos y residuos sólidos urbanos. BOE núm 149, de 23 de juny de 1986.
Llei 20/1986, de 14 de maig, bàsica de residuos tóxicos y peligrosos. (BOE núm 120, de 2 de maig de 1986) i
el Real Decreto 833/1988, de 20 de juliol, del Reglament d’execució de la Llei 20/86 (BOE núm 182, de 30 de
juliol de 1988).
Decret Legislatiu de 26 de setembre, pel qual s’aprova la refosa dels textos legals vigents sobre residus
industrials.
Decret 142/84, d’11 d’abril, de desplegament parcial de la Llei 6/83,d e 7 d’abril, sobre residus industrials.
DOGC núm 440, de 6 de juny de 1984.
Ordre de 17 d’octubre de 1984 sobre la classificació de residus industrials DOGC núm 495, de 19 de
desembre de 1984.
Ordre de 17 d’octubre de 1984 sobre les Normes Tècniques per als abocadors controlats de residus
15

industrials DOGC núm 501 de 4 de gener de 1985.
Ordre de 9 d’abril de 1987 sobre impermeabilització d’abocador DOGC núm 833 de 29 d’abril de 1987.
Ordre de 6 de setembre de 1988 sobre prescripcions en el tractament i eliminació dels olis usats. DOGC
núm 1055, de 14 d’octubre de 1988.
Directiva del Consejo 91/156 CEE, de 18 de març de 1991 per la qual es modifica la Directiva 75/442 CEE,
relativa als residus (DOCE L/78, de 36 de març de 1991), la qual està pendent de transposició al dret intern.
Directiva del Consejo 91/689 CEE, de 12 de desembre de 1991, relativa als residus perillosos. (DOCE L377, de
31 de desembre de 1991, pendent de transposar-se al dret intern).
O.C. 326/00 “Geotècnia vial en lo referente a materiales para la construcción de explanaciones y
drenajes”.
Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de carreteres PG-4-1988, i ponts del MOPU, juliol de
1976.
Llei 7/1993 de 30 de setembre, de Carreteres, DOG 1807 11/10/93.
Instrucció relativa a les accions a considerar al projecte de ponts de carreteres de 12 de febrer de 1998.
Plec General de Condicions per a la recepció de conglomerats hidràulics, aprovat per Ordre Ministerial de
9 d’abril de 1964.
Instrucció de Formigó Estructural EHE (real Decret 2661/1998, d’11 de desembre)
Instrucció per al control de fabricació i posada en obres de mescles bituminoses.

“Instrucción de carreteras. Norma 6.1 y 2-IC: Secciones de firmes” aprovada per O.M. de 23 de maig
de1989.
Instrucció H.A. per a estructures d’acer del Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y del Cemento, en
aquells punts no especificats al present Plec o a les Instruccions Oficials.
Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la recepció de ciment RC-97.
Plec General de Condicions per a la recepció de guixos i escaioles, a les obres de construcció (RY - 85).
MV-201. Norma MV-201/1972; murs resistents de fàbrica de totxana.
Plec de condicions per a la fabricació, transport i muntatge de canonades de formigó de l’Associació
Tècnica de Derivats del Ciment.
Instruccions per a tubs de formigó armat o pretensat.(Institut Eduardo Torroja, juny de 1980)
Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de sanejament de poblacions de la vigent
instrucció del MOPU
Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d’abastament d’aigua (28 de juliol de 1974).
Plec de condicions facultatives generals per a obres d’abastament d’aigües, aprovat per OM de 7 de
gener de 1978 i per a obres de sanejament, aprovat per OM de 23 d’agost de 1949.
Seran també d’obligat compliment les Normes i Costums particulars de les companyies subministradores i
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de serveis afectats (aigua, electricitat, telèfon i gas).
Reglament de Línies Elèctriques Aèries d’Alta Tensió, Decret 3151/68 de 28 de novembre.
Reglament Electrotècnic sobre Condicions Tècniques i Garanties de seguretat en centrals elèctriques,
subestacions i centres de transformació i instruccions tècniques complementàries RD 3275 /82 ( B.O.E.
12/11/82).
Reglament vigent Electrotècnic per a Baixa Tensió, aprovat per Decret 2413/1973 de 20 de setembre.
Instruccions Complementàries al Reglament Electrotècnic per a BT i fulls d’interpretació publicats pel
Ministerio de Industria (Ordre del 31/10/73).
Instruccions interpretatives de les MI del Reglament Electrotècnic per a BT, publicades al DOGC.
Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat en el subministrament d’energia (Decret dels 12 de
maig de 1954).
Normes MV i Instruccions d’Enllumenat Urbà. 1965 MOPU Ordenances Municipals.
Reglament de xarxes i connexions de serveis de combustibles gasosos, aprovat per l’Ordre del Ministeri
d’Indústria de 18 de novembre de 1974.
Plec de Condicions Tècniques de la Direcció General d’Arquitectura de 1960, OMV de 4 de juny de 1973.
Codi de circulació vigent.
Normes 8-1-IC, 8-2-IC i 8.3-IC per a la senyalització horitzontal, vertical i per a les barreres de seguretat.
Reial decret. 863/1985 “Reglamento General de Normes Bàsicas de Seguridad Minera”.
Ordres de 20 de març del 1986 (BOE d’11 d’abril) i del 16 d’abril de 1990 (BOE del 30 d’abril) ITC MIE SM
“Instrucciones Tècnicas Complementàrias del Reglamento General de Normes Bàsicas de Seguridad
Minera”
Decret 230/1998 de 16 de febrer de 1998 (BOE 61 de 12 de març de 1998) “Reglamento de explosivos”.
En tots els projectes d’urbanització i d’edificació serà preceptiu el compliment de les determinacions dels
capítols I, II i III del Títol Segons del Decret 100/1984, de 10 d’abril, del Departament de Sanitat i Seguretat
Social, sobre supressió de barreres arquitectòniques.
La legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades i la nova legislació
aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a la data del contracte.
En cas de contradicció o simple complementació de diverses normes, es tindran en compte, en tot
moment, les condicions més restrictives.
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2

CONDICIONS MÍNIMES D’ACCEPTACIÓ DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ

2.1 INTRODUCCIÓ
Les especificacions presents contemplen les condicions mínimes d’acceptació de les obres d’urbanització,
i defineixen de forma gràfica totes i cadascuna de les principals unitats d’obra corresponents a les
activitats successives presentades en l’ordre correcte en què executar-les. El procés executiu de les obres
s’ha dividit en tres grans fases que constitueixen les tres parts bàsiques del present plec: INFRAESTRUCTURA
DE CALÇADA, INFRAESTRUCTURA DE SERVEIS I PAVIMENTACIÓ.
La construcció de la infraestructura de calçada que correspon a la primera part del present plec, comprèn
l’execució dels moviments de terres i formació de la línia d’esplanada, la construcció del clavegueram i de
l’encreuament de vial de tots els serveis, la col·locació de la subbase granular i la implantació de les
vorades, encintats i rigoles.
La segona part del present plec es refereix a la construcció de la infraestructura de serveis que s’implantarà
de forma coordinada sota les voravies. A partir de la vorada, que serveix de referència topogràfica, cal
implantar de forma ordenada i en perfecta coordinació les xarxes d’abastament d’aigües, gas canalitzat,
telefònica, subministrament d’energia elèctrica i enllumenat públic i d’altres serveis en estudi.
La tercera i última part de l’articulat recull l’activitat de pavimentació, amb la qual s’acaba l’obra
d’urbanització primària. Les obres d’acabat i d’urbanització secundària que cal realitzar després de la
construcció dels espais parcel·lats no són objecte d’aquestes especificacions.
A cada capítol de l’articulat es defineixen també les condicions generals de mesurament i abonament de
cada unitat d’obra, en l’àmbit del plec de condicions generals.

Esquema gràfic de les activitats d’urbanització; ordre d’execució correcte d’una secció transversal d’un
vial

FIG. 1
(L) - Línia de façana
(V) - Línia de vorada
1. Infraestructura de calçada
1. ESBROSSADAI REPLANTEIG GENERAL
2. FORMACIÓ DE L’ESPLANADA
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3. CLAVEGUERAM I ENCREUAMENT DE VIALS
4. SUBBASE GRANULAR
5. VORADES I RIGOLES

2. Infraestructura de serveis
6. ZONES D’IMPLANTACIÓ DE SERVEIS

3. Pavimentació i acabats
7. PAVIMENTACIÓ
8. ACABATS

Activitats bàsiques de les obres d’urbanització
Es considera que l’ordre d’execució és una obligació de tipus contractual perquè es defineix d’aquesta
manera a la present especificació. Seguint aquest ordre correcte d’execució de les activitats bàsiques, les
presents especificacions contenen el següent articulat:
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2.2 INFRAESTRUCTURA DE CALÇADA
2.2.1

Esbrossada i neteja del terrenys; replanteig general de les obres

L’esbrossada i neteja dels terrenys es realitzarà de forma simultània al replanteig general de les obres, que
en materialitzar el projecte sobre el terreny permetrà el correcte inici d’aquestes.
El contractista comprovarà i farà inventari de les bases del replanteig que han servit de suport per a la
realització del projecte, essent responsabilitat seva la conservació i el manteniment de les bases
degudament referenciades i la seva reposició amb els corresponents aixecaments complementaris, així
com de qualsevol altre punt de referència.

Fig. 2
L’aclariment i esbrossada del terreny són les tasques d’extreure i retirar, de les zones de vials i de les zones
que es designin dels espais parcel·lats, tots els arbres, soques, plantes, malesa, brossa, runes, escombraries,
o qualsevol altre material no desitjable.
La seva execució inclou les operacions següents:

−

excavació dels materials objecte d’aclariment i esbrossada

−

retirada dels materials objecte d’aclariment i esbrossada fins a l’abocador

Tot això realitzat d’acord amb les present especificacions i amb les dades que, sobre el particular, incloguin
els corresponents documents del projecte en què es trobin incloses.
Les operacions d’excavació de terres vegetals, d’arbrat i de la resta d’elements a eliminar, s’efectuaran
amb mitjans manuals o mecànics i amb les precaucions necessàries per aconseguir unes condicions de
seguretat suficients i evitar damnatge a les estructures, runes històriques o elements de caràcter historicocultural, d’acord amb el que sobre això ordeni la direcció d’obres, la qual designarà i marcarà els elements
que calgui conservar intactes.
Cada fita-marca de propietat o punt de referència de dades topogràfiques, de qualsevol classe, no serà
feta malbé o desplaçada fins que un agent autoritzat hagi referenciat, d’alguna altra forma, la seva
situació o aprovat el seu desplaçament. Tampoc es tallarà cap arbre sense haver definit i marcat
clarament els que cal conservar.
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Als rebaixos, totes les soques i arrels més grans de deu centímetres (10 cm) de diàmetre, seran eliminades
fins a una profunditat no inferior a un metre (1 m) per sota de l’esplanada; també s’eliminaran les terres
vegetals de manera que no restin substàncies orgàniques vegetals a menys d’1 m de la cota de
l’esplanada definitiva.
Del terreny natural sobre el qual s’ha d’assentar el terraplè, s’eliminaran totes les soques o arrels amb un
diàmetre superior a deu centímetres (10 cm), a fi que no en quedi cap dintre del ciment del terraplè, ni a
menys de trenta centímetres (30 cm) de profunditat sobre la superfície natural del terreny. A les zones de
terraplens amb cota roja inferior a 1 m, s’eliminarà també tot tipus de substància orgànica vegetal fins a
una profunditat d’1 m per sota de l’esplanada definitiva.

2.2.1.1

Mesurament i abonament

S’entendrà sempre inclòs als preus de les unitats de moviments de terres.
Simultàniament a les operacions d’esbrossada, es podrà excavar la capa de terra vegetal.
Les terres vegetals es transportaran a l’abocador o s’arreplegaran a les zones que indiqui la direcció de les
obres, a fi de ser emprades per a la formació de zones verdes. Aquestes es mesuraran per m3 i s’abonaran
al preu de l’excavació de terra vegetal del QP del projecte. L’esbrossada, la càrrega, el transport a
l’abocador o a l’aplec intermedi esmentat, i l’estesa i compactació es considerarà inclòs als preus unitaris
del contracte
En cas que es contempli expressament el concepte als quadres de preus, el mesurament i abonament de
l’esbrossada i neteja dels terrenys es realitzarà per metres quadrats realment esbrossats, i exemptes de
material, mesurats segons la unitat d’obra definida al projecte. En tot cas, s’entendrà que el preu inclou la
càrrega i transport a l’abocador dels materials, i totes les operacions esmentades a l’apartat precedent.

2.2.1.2

Replanteig general de les obres

Simultàniament a l’esbrossada es realitzarà un replanteig general de les obres, tot procedint a col·locar
cada vint metres de vial estaques i referències d’eix, de vora de talús i punts característics. Les esmentades
referències amb indicació de cota roja permetran l’inici correcte dels moviments de terres, després de
comprovar sobre el terreny la perfecta viabilitat de les obres i d’esmenar qualsevol problema no detectat
al replanteig previ a l’adjudicació de les obres.
Caldrà referenciar tots els serveis soterrats existents, la situació dels quals s’haurà confrontat prèviament
amb la informació donada per les companyies subministradores o els serveis tècnics municipals.

2.2.2

Excavacions en qualsevol tipus de terreny

Les excavacions s’efectuaran d’acord amb els plànols del projecte, i amb les dades obtingudes del
replanteig general de les obres i les ordres de la direcció de les obres.
La unitat d’excavació inclourà, si s’escau, l’ampliació, millora i rectificació dels talussos de les zones de
desmunt, així com llur refinament i l’execució de cunetes provisionals o definitives.
Quan les excavacions arribin a la rasant de la plataforma, els treballs que s’executaran per a deixar
l’esplanada refinada i totalment preparada per a endegar l‘execució de l’activitat de construcció del
clavegueram, estaran inclosos al preu unitari de l’excavació. Si l’esplanada no compleix les condicions de
capacitat portant necessàries, el director de les obres podrà ordenar una excavació addicional en
subrasant que serà mesurada i abonada mitjançant el mateix preu únic, per a totes les excavacions.
Amb l’esmentada excavació addicional i el consegüent rebliment amb sòl de qualitat adequada o
seleccionada es garantirà el comportament de l’esplanada. Totes les operacions esmentades de
refinament i compactació de l’esplanada i la possible substitució de sòls inadequats o tolerables per sòls
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seleccionats, es consideraran incloses en els preus definits al projecte per als moviments de terres.
Quan existeixi la possibilitat d’esllavissaments els talussos s’estabilitzaran amb geotèxtil d’armadura de
vegetació o amb hidrosembra. El geotèxtil d’armadura (geotèxtil anisòtrop de poliester no teixit) es
consolidarà mecànicament mitjançant punxonat amb alta relació càrrega-allargament, inalterable a
agents orgànics, químics i de fluència mínima, i amb les característiques següents:

PES PER UNITAT DE SUPERFÍCIE : P
càrrega de ruptura

= 350 G/M2

: f1 ≥ 40 KN/m

CÀRREGA DE TREBALL

: F2 = 13 KN/M

El geotèxtil de vegetació (geotèxtil de poliester no teixit) es consolidarà mecànicament mitjançant
punxonat sobre un teixit base de poliester, amb una trama que permeti la penetració de les arrels de les
plantes que germinen en la seva superfície. Les característiques d’aquest geotèxtil seran:
inalterable als raigs UV
pes per unitat de superfície : p = 160 g/m2
càrrega de ruptura

: f1 ≥ 13 KN/m

La hidrosembra es realitzarà en diverses capes fins aconseguir un gruix total d’1 cm o superior.
Els següents components i quantitat han de formar part de la mescla d’hidrosembra per m2 de superfície
vertical de mur verd.
aigua 18 l/m2
mulch de fibra curta tipus TEXTOMULCH o similar en quantitat d’1 kg/m2 que inclogui:
fibres vegetals de longitud inferior a 30 mm
fertilitzant NPK d’alliberament lent
algues seques
micro i macro nodriments
fixador-estabilitzador
compost amb proporció elevada de llim i argila tipus TEXTOHUM o similar en quantitat de 8 l/m2 que
afavoreixi la retenció d’humitat i serveixi de sòl inicial a les plantes germinades
llavors de plantes herbàcies d’espais apropiats per a la precipitació mitjana, temperatura i orientació del
mur verd en quantitat de 30-40 gr/m2
la hidrosembra s’ha de realitzar fora d’època estival excepte condicions meteorològiques favorables o
regs
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Fig. 3

2.2.2.1

Mesurament i abonament

Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment excavats, mesurats per diferència entre els perfils,
presos abans i després dels treballs.
S’entén per metre cúbic d’excavació el volum corresponent a aquesta unitat, referida al terreny tal com es
trobi on s’hagi d’excavar.
Sempre que els pressupostos del projecte no continguin preus específics per a diferents tipus d’excavació,
les excavacions es consideraran no classificades i s’abonaran amb un preu únic per a qualsevol tipus de
terreny.
La rectificació de talussos s’abonarà al preu d’excavació del quadre de preus del projecte.
Si durant les excavacions apareixen brolladors, filtracions motivades per qualsevol causa o nivells freàtics
alts, els treballs específics que calgui executar es consideraran inclosos als preus d’excavació.
El director de les obres podrà autoritzar l’abocament de materials a determinades zones baixes de les
parcel·les, prèvia neteja i esbrossada d’aquestes. El replè de parcel·les definit, en cap cas podrà superar
les cotes de les voreres més pròximes.
Als preus de les excavacions està inclosa la càrrega, el transport a qualsevol distància, l’abocament, estesa
i compactació. Si a criteri del director de les obres els materials no són adequats per a la formació de
terraplens, es transportaran a l’abocador, no essent motiu de sobrepreu el possible increment de distància
de transport.
La neteja, esbrossada i compactació de les terres dins les parcel·les no seran d’abonament independent.
S’entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses ja indicades, tots
els auxiliars i complementaris, i tots els materials i operacions necessàries per acabar correctament la unitat
d’obra, així com les taxes i cànons dels abocadors.
Els geotèxtils i hidrosembres es mesuraran i abonaran per metres quadrats.
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2.2.3

Reblerts

2.2.3.1

Terraplè

Consisteix en l’extensió i compactació de materials terrencs procedents d’excavació o préstecs. Els
materials per a formar terraplens compliran les especificacions que es defineixen a l’apartat de condicions
mínimes d’acceptació dels terraplens.

Fig. 4
La base del terraplè es prepararà de forma adequada, per tal de suprimir discontinuïtats a les superfícies,
tot efectuant els treballs necessaris de refinament i compactació.
A les zones amb pendent transversal s’esglaonarà el contacte amb el terreny natural, tot formant esglaons
d’amplada superior a 2,5 m. A continuació s’iniciarà el terraplè pel punt més baix.

Fig. 5
Les tongades seran de gruix uniforme i suficientment reduït, a fi que amb els mitjans disponibles s’obtingui,
en tot el seu gruix, el grau de compactació exigit. Els materials de cada tongada seran de característiques
uniformes. S’eliminaran les pedres de volum superior a la meitat de la tongada.

No s’estendrà cap tongada mentre no s’hagi comprovat que la superfície subjacent compleix les
condicions exigides i, per tant, sigui autoritzada la seva estesa per l’encarregat facultatiu. En cas que la
tongada subjacent s’hagi reblanit per una humitat excessiva, no s’estendrà la següent i es procedirà a
escarificar-la per a deixar-la orejar.
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En cas que la direcció de l’obra, una vegada vistos els assaigs d’identificació del sòl natural, consideri que
l’esplanada natural no té la capacitat portant suficient, se substituirà el gruix d’esplanada que la direcció
indiqui per material seleccionat procedent de préstecs exteriors o qualsevol altre element portant (geotèxtil
o similiar), segons el criteri de la direcció d’obra.

2.2.3.2

Condicions mínimes d’acceptació dels terraplens

Per a poder acceptar els terraplens caldrà comprovar la qualitat dels materials i les condicions de
compactació.
A l’efecte esmentat es realitzaran els corresponents assaigs previst d’execució i d’acceptació executats
per un laboratori homologat.
Pel que fa a la qualitat dels sòls cal dir que segons la seva qualitat per a formar terraplens els sòls es
classifiquen segons el quadre següent:

SÒLS SÒLS

SÒLS

INADEQUATS

SÒLS
TOLERABLES

ADEQUATS

SELECCIONATS

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No compleixin

Menys del 25%

Sense pedres Sense pedres

les condicions

en pes de pedres

de mida > 10 cm

de mida >

8 cm
dels sòls

de mida >15 cm

tolerables

Menys del 35%Menys del 25% en
en pes de

pes de partícules

mida 0,08UNE
mida <0,08 UNE
LL < 40
o

i

LL < 65

IP < 10

i
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LL < 40 LL < 30

partícules de de

Com es pot veure els sòls seran tolerables, adequats o seleccionats segons determinades condicions de
granulometria, plasticitat, densitat, capacitat portant i contingut en matèria orgànica. Com a condicions
d’acceptació cal dir que no s’admeten els sòls inadequats a cap zona del terraplè. Els sòls tolerables
únicament es poden admetre per a nuclis de terraplè. Els sòls per a capa de coronament han de ser com
a mínim sòls adequats o seleccionats. Així mateix, hauran de ser sòls adequats els que formen el
coronament de l’esplanada (darrers 30 cm) a zones de desmunt.
Pel que fa a les densitats, s’exigeix una densitat superior al 100% de la màxima densitat de l’Assaig Próctor
Modificat a tota la zona del nucli de terraplè (inclosos els punts singulars, com ara pous o embornals).
Per a la zona de coronament s’exigeix una densitat superior al 100% de la màxima de l’Assaig Próctor
Modificat.
Pedraplè
Consisteix en l’extensió i compactació de materials petris adequats d’excavacions en roca.

Reblerts de materials reciclats
Consisteix en l’extensió i compactació de granulats reciclats provinents de:

Construccions de maó amb una densitat dels elements massissos superior a 1.200 kg/m3 i amb un contingut
final de ceràmica superior al 10% en pes. El contingut total de les fraccions de matxuca (maó, morter i
materials petris) ha de ser com a mínim del 90% en pes.

Construccions de formigó amb un densitat superior a 2.100 kg/m3 i amb més d’un 95% de matxuca de
formigó que no contindrà elements metàl·lics.

Mixtos (formigó i maó amb elements massissos amb una densitat superior a 1.600 kg/m3, un contingut de
ceràmica inferior al 10% en pes i un contingut superior al 95% de fraccions de matxuca de formigó, maó,
morter i materials petris. A més, no contindrà materials metàl·lics.

Prioritàriament naturals (granulars de pedrera amb un màxim del 20% de granulars reciclats de formigó.

Tots aquests presentaran un inflament inferior al 2%, essent comprovat mitjançant l’assaig NLT 111/78,
d’índex CBR en laboratori.

Aquests materials cal que procedeixin de centrals de reciclatge legalitzades.

27

2.2.3.3

Mesurament i abonament

Els reblerts es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m3) realment executats i compactats al seu perfil
definitiu, mesurats per diferència entre perfils, presos abans i després dels treballs.

El material a emprar serà en algun cas provinent de l’excavació de la traça; en aquest cas el preu del
terraplè inclou la càrrega, transport, estesa, humectació, compactació, anivellació i cànon de préstec
corresponent.

En qualsevol dels dos casos esmentats el preu serà únic, sempre que els préstecs s’obtinguin d’excavació
de parcel·les del polígon. El director de les obres podrà autoritzar l’excavació a determinades parcel·les, a
fi d’obtenir materials de préstecs. L’esmentada excavació de préstecs a les parcel·les en cap cas podrà
rebaixar el terreny de les parcel·les per dessota de les cotes de les voreres més pròximes.

Els terraplens, o zones de rebliment en llocs singulars que puguin ser considerats com a terraplens localitzats,
es mesuraran i abonaran com la resta de terraplens.

Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al polígon, el preu del
terraplè inclourà el cànon d’extracció, excavació, càrrega, transport a qualsevol distància, estesa,
humectació, anivellació i la resta d’operacions necessàries per a deixar totalment acabada la unitat de
terraplè.

El contractista haurà de localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicències que siguin necessaris,
i abans de començar les excavacions haurà de sotmetre a l’aprovació del director de les obres les zones
de préstec, a fi de determinar si la qualitat del sòl és suficient.

2.2.3.4

Plànols

En cas que en el moviment de terres resultant existissin canvis considerables respecte als del projecte, el
contractista els justificarà mitjançant els perfils longitudinals i transversals que calguin.

2.2.4

Demolicions

Es defineix com a demolició, l’operació d’enderrocament de tots els elements que obstaculitzin la
construcció d’una obra o que sigui necessari fer desaparèixer.
Es realitzaran tant a espais públics (vials) com als futurs espais parcel·lats (parcel·les).
La seva execució inclou les operacions següents:
enderrocament o excavació de materials, edificacions o fàbriques diverses
Seccionament o tall dels col·lector afectat i desviament provisional fins la seva connexió definitiva. En el
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cas de cabals reduïts i prèvia autorització de la D.O. es podrà taponar el col·lector i evacuar les aigües , si
fos necessari, mitjançant bombament
retirada dels materials resultants a abocadors, plantes específiques o al lloc d’utilització o aplec definitiu
Tot això realitzat d’acord amb les presents especificacions i amb dades que, sobre el que ens ocupa,
inclouen la resta dels documents del projecte.

2.2.4.1

Execució de les obres

L’execució de les obres comprèn l’enderrocament o excavació de materials. Aquestes operacions
s’efectuaran amb les precaucions necessàries per a l’obtenció d’unes condicions de seguretat suficients i
per a evitar damnatges a les estructures existents, d’acord amb el que ordeni el facultatiu encarregat de
les obres, que designarà i marcarà els elements que s’hagin de conservar intactes, així com els llocs
d’amàs.
Els enderrocs, excavacions i compactacions, en cas d’edificis propers ocupats, es faran amb cura de no
malmetre cap dels elements que hi puguin existir i evitar tot tipus de molèsties ocasionades per vibracions,
sorolls, etc.
Mesurament i abonament
Es mesuraran i abonaran segons els preus del quadre de preus núm. 1 del projecte.
El preu corresponent inclou la càrrega sobre camió i el transport a abocadors, plantes específiques o lloc
d’utilització, així com la manipulació dels materials i mà d’obra necessària per a la seva execució.
El contractista té l’obligació de dipositar els materials que, procedents d’enderrocs, consideri de possible
utilització o d’algun valor en el lloc que els assigni el director facultatiu de l’obra.
La sobreexcavació resultant i el terraplè, amb material seleccionat per la direcció d’obra, es valorarà amb
els preus únics d’excavació i de terraplè de préstecs exteriors que apareixen al quadre de preus.

2.2.4.2

Fresat

Consisteix en disgregar, tot repicant o gratant, per mitjans mecànics, un paviment per millorar-ne
l’adherència amb la nova capa de paviment.

2.2.5

Excavació i rebliment de rases

La unitat d’excavació de rases i pous comprèn totes les operacions necessàries per obrir i reblir les rases
definides al projecte per a l’execució de la xarxa de clavegueram i d’aigua.
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Fig. 6

Mesurament i abonament
Si als quadres de preus no figuren diferents tipus d’excavació, aquesta es considerarà no classificada, de
tal manera que l’excavació en roca o en qualsevol tipus de terreny s’abonarà al preu únic definit
d’excavació.
Si durant l’execució de les excavacions apareixen brolladors o filtracions motivades per qualsevol causa,
s’utilitzaran els mitjans que siguin necessaris per a esgotar l’aigua.
El cost de les esmentades operacions estarà comprès als preus d’excavació si els quadres de preus o
pressupost no especifiquen el contrari.
El preu de les excavacions comprendrà també els apuntalaments que siguin necessaris i els transport de les
terres a l’abocador, a qualsevol distància. La direcció de les obres podrà autoritzar, si és possible,
l’execució de sobreexcavacions per a evitar les operacions d’apuntalament, però els volums
sobreexcavats no seran objecte d’abonament. L’excavació de rases s’abonarà per metres cúbics (m3)
excavats d’acord amb l’amidament teòric dels plànols del projecte.
El preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els materials, maquinària i
mà d’obra necessària per a la seva execució; la neteja i esbrossada de tota la vegetació; la construcció
d’obres de desguàs, per tal d’evitar l’entrada d’aigües; la construcció dels apuntalaments i els calçats que
es precisin; el transport dels productes extrets al lloc d’ús, als dipòsits o a l’abocador, i l’arranjament de les
àrees afectades.
Quan durant els treballs d’excavació apareixin serveis existents, els treballs s’executaran fins i tot amb
mitjans manuals, per no fer malbé aquestes instal·lacions, tot completant-se l’excavació amb el calçat o
penjat en bones condicions de les canonades d’aigua, gas, clavegueram, instal·lacions elèctriques,
telefòniques, etc., o de qualsevol altre servei que calgui descobrir, sense que el contractista tingui cap dret
a pagament per aquests conceptes, sempre que els serveis esmentats figurin al plànol de serveis afectats
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del projecte o els subministrats per les companyies o els serveis tècnics municipals.
El replè de les rases s’executarà amb el mateix grau de compactació exigit als terraplens (apartat 3). El
contractista emprarà els mitjans de compactació lleugers necessaris i reduirà el gruix de les tongades,
sense que aquests treballs puguin ser objecte de sobrepreu.
Si els materials procedents de les excavacions de rases no són adequats per a llur rebliment, s’obtindran els
materials necessaris dels préstecs, no essent d’abonament els treballs d’excavació i transport dels
esmentats materials de préstecs i estaran inclosos al preu unitari de rebliment de rases definit al quadre de
preus, sempre que el pressupost no especifiqui el contrari.
En cas que l’obertura de rases impedeixi el pas a accessos existents, aniran a càrrec del contractista tots els
elements necessaris per a facilitar-lo.
Condicions mínimes d’acceptació
Els materials per a rebliment de rases a zona de nucli hauran de ser, com a mínim, de qualitat igual o
superior a la del sòl tolerable. A la zona de coronament de la rasa (darrers 30 cm) els materials hauran de
ser sòls adequats o seleccionats.
Pel que fa a la densitat, haurà de ser en tot punt i a cada zona del rebliment, igual o superior al 95% de la
màxima densitat obtinguda a l’assaig Próctor Modificat, o en tot cas superior a la densitat natural del
mateix terreny a la zona de rasa.
A la zona de coronament la densitat haurà de ser igual o superior al 98% de la màxima densitat obtinguda
a l’assaig Próctor Modificat.

2.2.5.1

Perforacions horitzontals i clavaments (hincas)

Les perforacions horitzontals es faran pel sistema de rotació mitjançant broques perforadores que extreuran
les terres a través de les hèlixs.
Per a perforacions superiors a 1.000 mm es farà servir el sistema de clavament, tot podent efectuar-se per
mitjans mecànics o manuals amb el suport de vagonetes, si s’escau, per a l’extracció de terres.
En qualsevol dels casos, caldrà realitzar un fossar per a ubicar la maquinària i el tub de clavament.
Mesurament i abonament
Les perforacions horitzontals i les hincas es mesuraran per metre lineal (ml) i el preu comprendrà la
maquinària, l’extracció de terres i transport a l’abocador, el subministrament i col·locació del tub, les
soldadures i tots els materials i operacions necessàries per a deixar l’obra totalment acabada. Si el
pressupost del projecte no especifica una altra cosa el fossar es mesurarà per unitat, la qual inclourà
l’excavació, amuntegament i posterior replè i compactació, a més de l’adequació del fossar per a la
col·locació de la maquinària i el tub.
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Fig. 7

2.2.6

Conduccions de clavegueram

Els tubs seran uniformes i mancaran d’irregularitats a llur superfície. Les arestes dels extrems seran nítides i les
superfícies frontals, perpendiculars a l’eix del tub.
Els tubs se subministraran i es col·locaran amb les dimensions prescrites. Els tubs no contindran cap defecte
que pugui reduir llur resistència, llur impermeabilitat o durabilitat.
Es rebutjaran els tubs que, al moment d’utilitzar-se, presentin trencs a les pestanyes de les juntes, o qualsevol
altre defecte que pugui afectar la resistència o estanquitat. En tots els casos, i per diferents tipus de
materials (PVC, fibrociment, foneria, gres, fibra de vidre, polietilè, etc) es compliran totes les condicions del
Plec General de canonades de sanejament del MOPTMA i la normativa (UNE) vigent.
Resistència:
Per a conduccions de formigó, fibrociment, PVC i fibra de vidre, superiors a 0,80 m de diàmetre i quan la
generatriu del tub es trobi a menys d’1 m de la línia divisòria de la subbase amb l’esplanada, caldrà
protegir la conducció amb formigó H-150. Aquesta protecció pot ser innecessària quan els tubs siguin de
formigó armat. A més caldrà exigir als tubs la resistència, la qual es mesurarà per la prova de trenc.

Conduccions de formigó
El formigó i les armadures que s’utilitzin a la fabricació dels tubs de formigó, així com els materials utilitzats a
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la solera i a les juntes, compliran les condicions especificades als corresponents articles del present Plec i a
les normes d’aplicació oficials.
Així mateix, els tubs hauran de ser aptes per acceptar una pressió de treball màxima d’un quilogram per
centímetre quadrat (1 kg/cm2).

Fig. 8
(Dimensions indicatives)
Resistència a la compressió (càrregues lineals)
Diàmetre

Formigó sense armar Formigó armat

nominal

(serie C)

9.000 kg/m2
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(serie III)

10.000 kg/m2

2001.800

--------

3002.700

3.000

4003.600

4.000

5004.500

5.000

Pel que fa a les condicions d’estanquitat, la canonada muntada a pressió constant de cinc-cents grams
per centímetre quadrat (0,5 kg/cm2), no experimentarà pèrdues superiors al valor W en litre (l), calculat
segons la fórmula següent:
W = Øn  L
essent el diàmetre interior i L la longitud de prova en metres (m).
La resistència característica a la compressió no serà inferior a 28 N/mm2.
En sotmetre a prova de trenc cadascun dels tubs, es mantindran els valors mínims de càrrega de
compressió, N, en newtons per metre (lineal) de longitud útil, indicats a la normativa vigent.
Quan els tubs de formigó siguin armats, l’armadura estarà uniformement repartida i exempta d’olis, greixos
o qualsevol altre substància que pugui perjudicar el formigó.
Els tubs de formigó armat tindran l’endoll de campana per a junta elàstica

Execució de les obres
L’execució de les obres inclou les operacions següents:
subministrament del tub
preparació de l’assentament
col·locació (en sentit ascendent amb els pendents i alineacions indicats als plànols) i rejuntat dels tubs,
incloent peces especials i entroncaments amb d’altres elements o canonades. El rejuntat serà interior i
exterior.
execució de la junta segons requereixen les característiques del tub si el segellat de la junta exterior és de
formigó H-150 tindrà un gruix mínim, a la clau, de deu centímetres (10 cm)
La preparació de l’assentament consistirà en la preparació del terreny natural (neteja, anivellació,
compactació, etc) i l’execució d’un llit per a l’assentament correcte dels tubs, juntes, colzes, etc. Si al
projecte es fixa solera de formigó, la preparació del terreny per al formigonat de la solera, queda inclòs en
aquesta operació de l’assentament. El formigó tindrà resistència característica superior o igual a 150
kg/cm2.
Un cop executada la solera de formigó i preparat el llit per a l’assentament, es procedirà a la col·locació
dels tubs en sentit ascendent. Si els tubs són de formigó vibropremsat aniran amb formigó fins als ronyons i
amb llit i recobriment de sorra (mínim 10 cm), si són de PVC.
Durant l’execució de les obres, el director de l’obra marcarà amb precisió els punts on s’han de construir les
connexions al clavegueram.
Les connexions de desguàs de les parcel·les es connectaran a la xarxa de clavegueram en la fase
d’urbanització. El tub de connexió, de Ø 30 cm mínim, entrarà dins l’espai parcel·lat en una longitud mínima
de mig metre i es taparà en aquest extrem.
Les connexions parcel·làries se senyalitzaran degudament amb marques de pintura a la vorada en el punt
d’encreuament, i amb fites a base de tub de Ø 20, anirà reblenat de formigó, que sortirà almenys, 0,50 m
de la superfície del terreny i col·locat en la vertical del punt final del tub de connexió.
La direcció podrà exigir assaigs d’estanquitat de qualsevol secció, o de la totalitat de la xarxa, així com de
localització d’elements que interrompin la bona circulació de les aigües mitjançant sistemes robòtics, tan
abans com després de reomplir les rases. Si aquestes proves denuncien defectes, que a judici de la
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direcció d’obra poguessin perjudicar el funcionament de la xarxa, el contractista estarà obligat a reparar,
netejar o executar de nou, a càrrec seu, les seccions defectuoses.

Mesurament i abonament
Les canonades es mesuraran pels metres de longitud de la seva generatriu inferior, tot descomptant les
longituds de les interrupcions degudes a arquetes, pous, etc. Al dit mesurament se li aplicarà el preu unitari
corresponent, segons el tipus i diàmetre del tub.
L’import resultant comprèn el subministrament i col·locació dels tubs, execució de juntes, les peces
especials i els entroncaments amb arquetes, pous o altres canonades.
Sempre que el pressupost del projecte no contempli una partida específica per al seu abonament,
s’entendrà que la solera, el material d’assentament i recobriment, (formigó fins a ronyons o llit i recobriment
de sorra o formigó i connexions dels tubs, segons el tipus de tub), queda inclòs al preu unitari. Llevat
prescripció en contra, el recobriment de reforçament dels tubs amb formigó H-20, si es fa, serà
d’abonament independent per metres lineals (ml).
Les fites de senyalització s’abonaran separadament per unitats, segons el quadre de preus; en aquest preu
estan incloses les marques de pintura fetes a la vorera o vorada, per la qual cosa, el contractista no té cap
dret a reclamar el seu abonament per separat.

2.2.7

Elements singulars del clavegueram

2.2.7.1

Arquetes, pous de registre, cambres de descàrrega i sobreeixidors

Es defineixen com a arquetes, pous de registre, cambres de descàrrega i sobreeixidors les obres que
completen el sistema de drenatge longitudinal o transversal. Seran de formigó, d’obra de fàbrica o de
PVC, construïts “in situ” o prefabricats.

Fig. 9
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Per als pous, cambres i arquetes de formigó construït “in situ” s’utilitzaran formigons tipus H-200 mínim, llevat
indicació en contra als plànols. En cas de prefabricat s’exigirà formigó H-250 (mínim).
Els “pates” d’accés seran de PE reforçat, alumini o acer inoxidable, segons plànols o criteri de la direcció
d’obra.
Les tapes i reixes seran d’una sola fosa dúctil i no duran cap element soldat, encolat o afegit amb cargols o
reblons. Tindran tanca de seguretat, s’ajustaran perfectament al marc i aquest al cos de l’obra i, llevat
indicació en contra, es col·locaran de forma que llur cara superior, amb disseny segons plànols de detalls,
quedi al mateix nivell que les superfícies adjacents. A més, compliran la normativa vigent

Fig. 10
Execució de les obres
L’excavació i el replè posterior de les rases, per a l’emplaçament d’aquestes obres, s’executarà segons el
que es prescriu a l’article 1.5 del present Plec. Un cop efectuada l’excavació es procedirà a construir els
pous o arquetes i a col·locar els elements prefabricats, amb la situació i dimensions definides als plànols,
tenint especial cura en el compliment de les cotes definides als plànols o fixades per la direcció. La unió de
les peces prefabricades es farà amb el material més adient en cada cas. Es massissarà amb formigó la part
superior del voltant dels pous i arquetes, segons plànols o criteris de la direcció d’obra.
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Fig. 11
Mesurament i abonament
Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui una altra cosa, les arquetes, cambres, sobreeixidors i
pous de registre es mesuraran i abonaran per unitats completes realment executades; el preu inclourà tots
els materials i operacions necessàries per a deixar cada element correctament acabat i connectat
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2.2.7.2

Embornals, buneres i interceptors amb reixa

Seran de fàbrica de maó, formigó en massa o armat, o prefabricat (compliran la normativa UNE i EN
vigent). S’ha de comprovar de forma especial que els embornals siguin col·locats als punts més baixos de
la calçada, de manera que en cap cas es puguin formar bassals.

La part superior del voltant del marc de la reixa dels embornals anirà massissada amb formigó, segons
plànols de detall o criteris de la direcció d‘obra.

Les reixes seran de fosa dúctil i hauran de suportar una càrrega de trencament de 25 Tn.

Fig. 12
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Fig. 13i
Mesurament i abonament
Els embornals i buneres s’abonaran per unitats (ut) realment construïdes. En aquesta unitat es considerarà
inclosa l’arqueta o pou de caiguda d’aigües, la reixa o tapa amb el marc, i l’excavació i rebliment, llevat
prescripció en contra.
Els interceptors amb reixa s’abonaran per ml (metre lineal).
Sempre que el pressupost del projecte no indiqui una altra cosa el tub de connexió dels embornals i
interceptors a la xarxa de clavegueram es mesurarà i abonarà per ml.

39

2.2.7.3

Cunetes canaletes

Les cunetes i canaletes són elements lineals de formigó “in situ” o prefabricat per a la recollida d’aigües
pluvials.

Prèviament a la seva construcció o col·locació, s’excavarà i anivellarà el terreny i es prepararà el llit
d’assentament. Si les cunetes o canaletes són de peces prefabricades s’assentaran i uniran mitjançant
morter de ciment.

Fig. 14
Mesurament i abonament
Les cunetes i canaletes es mesuraran i abonaran per ml, el preu inclourà l’excavació i tots els materials i
operacions necessàries per a deixar-les totalment acabades.

Si es connecten a la xarxa de clavegueram es farà mitjançant una arqueta que es mesurarà i abonarà per
unitat (1.7.1).
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Fig. 15

2.2.8

Conduccions de drenatge

2.2.8.1

Definició:

Es defineixen com a drenatges subterranis les rases a les quals es col·loca en el seu fons un tub per a
captació d’aigües (perforat, ranurat, porós, amb juntes obertes, etc.), circumdat per un gruix de material
filtrant adequadament compactat. Es construiran a zones on siguin previsibles nivells freàtics elevats o als
límits de calçades amb zones enjardinades.
Llur execució inclou les operacions següents:
execució del llit d’assentament de la canonada
col·locació de la canonada
rebliment amb material filtrant de la rasa de drenatge

2.2.8.2

Condicions generals

Fig. 16
Els tubs a emprar en drenatges subterranis seran de formigó, ceràmica, PVC, o de qualsevol altre material
sancionat per l’experiència.
La direcció podrà exigir assaigs de permeabilitat dels tubs o dels drenatges. En tot cas, els tubs col·locats
seran forts, duradors i lliures de defectes, esquerdes i deformacions.

2.2.8.3

Forma i dimensions

La forma i dimensions dels tubs a emprar en drenatges subterranis seran les assenyalades als plànols o, en
tot cas, les que assenyali la direcció d’obra.
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La superfície interior serà raonablement llisa i no s’admetran més defectes que els de caràcter accidental o
local, sempre que no suposi reducció de la qualitat dels tubs ni de la seva capacitat de desguàs.

2.2.8.4

Execució de les obres

L’excavació de la rasa complirà el que és preceptiu a l’article “Excavació de rases i pous”.
Un cop oberta la rasa de drenatge es compactarà fins aconseguir una base de suport ferm a tota la
longitud de la rasa.
El llit d’assentament serà impermeable o de formigó H-20.
Els tubs es col·locaran en sentit ascendent amb els pendents i alineacions indicats als plànols.
Es prosseguirà amb el rebliment amb material filtrant fins a l’altura indicada als plànols, col·locat en
tongades de gruix inferior a vint centímetres (0,20 m) que es compactaran amb elements adients per no fer
malbé els tubs ni alterar llur posició.
La direcció de l’obra podrà admetre materials procedents de granulats reciclats de maó, formigó, mixtos i
prioritàriament naturals. La fracció de la matxuca serà superior a 50 mm (fracció gruixuda).

2.2.8.5

Mesurament i abonament

Sempre que el projecte no especifiqui una altra cosa, els drenatges subterranis es mesuraran per metres
lineals (ml) realment executats. A l’esmentat mesurament se li aplicarà el preu unitari corresponent. A
l’import resultant queda inclosa la preparació de l’assentament, canonades, material filtrant,
compactació, així com qualsevol altra operació necessària per a deixar acabada la unitat.

2.2.8.6

Plànols

Qualsevol canvi que es produeixi en la profunditat dels tubs, situació dels pous o de qualsevol altre element
de la xarxa de clavegueram, haurà de quedar reflectida als plànols corresponents.
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2.2.9

Obres de drenatge especial

2.2.9.1

Tubs d’acer corrugat

Fig. 17

2.2.9.2

Característiques dels materials

Acer
L’acer serà de tipus comercial, amb un contingut de carboni inferior a 0,12 i unes característiques similars a
l’A33-0 (UNE 36080), essent la resistència característica a tracció de 3043 kg/cm2 (UNE 7010).
Galvanitzat
La pel·lícula de zinc tindrà una dosificació mínima de 610 gr/m2, en doble exposició. El galvanitzat serà de
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primera qualitat, lliure de defectes, com ara bombolles, ratlles i punts sense galvanitzar.
La presa de mostres s’efectuarà segons la norma ASTM A-444. La qualitat del galvanitzat es comprovarà
d’acord amb les normes UNE 37501 i UNE 7193.

2.2.9.3

Característiques i muntatge dels tubs

El contractista sotmetrà a l’aprovació del director d’obra el tipus de tubs a utilitzar, juntament amb els
catàlegs, mostres i certificats que acreditin que el calibre de la xarxa és igual o superior al que s’indica als
plànols i que les rigideses longitudinals i transversals són anàlogues.
Els tubs podran ser de tipus encaixable mitjançant solapes, o multiplaca, per associació d’elements
convenientment cargolats. Els tubs multiplaca s’instal·laran amb una ovalització del 5%, d’una major
longitud en el seu eix vertical, que permeti absorbir les deformacions durant la compactació i construcció.
En cas que s’utilitzi la soldadura per a composar xapes, s’efectuarà en la fibra neutra de l’ondulació, per
tal d’evitar tensions residuals al material
Per a formar el perímetre del tub es distribuiran d’una manera adequada les diverses plaques, de manera
que no es creïn seccions de ruptura preferents per acumulació de connexions alineades.

2.2.9.4

Mesurament i abonament

Es mesuraran i abonaran per metres lineals realment executats. S’entendran inclosos en el preu l’excavació
i el replè, el subministrament i col·locació del tub, així com tota la resta de materials, maquinària i
operacions necessàries per a deixar la unitat perfectament acabada.

2.2.10

Encreuament de vial

2.2.10.1

Definició

Són les canalitzacions transversals que permeten els encreuaments de vials de tots els serveis. Cal executarles simultàniament a la construcció de connexions a parcel·la de clavegueram i de la resta de rases
transversals. Per aquest motiu, malgrat que són obres de serveis, corresponen a la infraestructura de
calçada.
L’execució de totes les rases d’encreuament s’ha de realitzar en fase prèvia a la subbase granular.
D’aquesta manera s’evitarà l’excavació de rases sobre la subbase i sobre l’esplanada ja acceptada.
Cal que una vegada acabada l’obra, siguin localitzables mitjançant el següent: peces de formigó
adaptables a les que les envolten, de colors diferents o amb anagrama del servei; senyals de pintura de
color a la vorada; claus de bronze amb anagrama del servei, segons plànols o criteri de la direcció
facultativa.
En qualsevol cas, es col·locaran a la vorera després de la vorada.
Mesurament i abonament
Si el projecte no indica altra cosa, tots els encreuaments de vial es
mesuraran per metres lineals realment executats. S’entendran inclosos
en el preu tots els materials i operacions necessàries per al correcte
acabament de l’encreuament.

2.2.10.2

Plànols

Els encreuaments de calçada s’hauran de grafiar en un plànol de
planta, tot indicant a quins serveis corresponen, la seva situació i distància a la cruïlla més pròxima i la seva
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fondària respecte a la cota superior de la vorada.

2.2.11

Encreuaments d’abastament d’aigua

Quan les conduccions siguin de fibrociment, PVC o polietilè caldrà protegir la canonada amb caixetí de
formigó o amb tubs de formigó. Per a canonades de foneria n’hi haurà prou amb la protecció de sorra. El
formigó
serà H-150 i el material de rebliment de rasa seran sòls adequats o seleccionats compactats al 95% de la
densitat màxima de l’assaig Próctor Modificat. A la capa de coronament s’exigirà el 100% de la densitat
màxima del Próctor Modificat. L’alçària mínima entre la generatriu inferior de la conducció i la cota
superior de la vorada col·locada serà d’1,15 m, com a mínim.

Fig. 18

2.2.12

Encreuaments de la xarxa elèctrica de mitjana tensió i de baixa tensió

Els encreuaments s’executaran amb tubs de Polietilè
d’alta densitat o PVC protegits amb formigó H-20. Els
materials de rebliment tindran les característiques
exigides als rebliments de rases.
La generatriu inferior dels tubs estarà a una fondària
mínima d’1,35 m des de la cota superior de la vorada
col·locada.
En tots els encreuaments de BT es deixarà un tub de
reserva.

Fig. 19
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2.2.13

Encreuaments d’enllumenat públic

Els encreuaments s’executaran amb tubs de P.E. protegits amb formigó H-20 col·locats a una fondària
mínima d’1 m des de la cota superior de la vorada col·locada.

Fig. 20

2.2.14

Encreuaments de la xarxa telefònica

Els encreuaments de vial de la xarxa telefònica s’executaran amb la mateixa secció definida a l’apartat
2.3. El formigó de protecció serà H-150 i el material de rebliment seran sòls adequats o seleccionats
compactats fins aconseguir les densitats exigides als rebliments de rases. La distància mínima entre la cota
inferior del dau de formigó i la superior de la vorada col·locada serà d’1,15 m.

2.2.15

Encreuaments de gas

Fig. 21
Les conduccions de gas aniran protegides amb sorra de riu. El material de rebliment de la rasa complirà
amb les mateixes condicions definides per als encreuaments d’aigua (veure apartat 1.5 “Excavació i
rebliment de rases”).
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Si es col·loca prèviament una entubació de formigó per a instal·lar la canonada de gas posteriorment, es
tindrà en compte que aquests tubs es posin amb un pendent suau per evitar la formació de bosses de gas
en cas de fuita, a més de la necessitat d’injectar sorra a pressió a fi que no s’hagin de col·locar respiradors.
Entre la generatriu inferior del tub i la part superior de la vorada hi haurà una distància mínima d’1 m.

2.2.16

Encreuaments de reserva

Els encreuaments de reserva per a xarxes de semaforització i/o comunicació per cable compliran amb tot
allò que especifiqui la normativa vigent, i amb les indicacions dels plànols de detall.

2.2.16.1

Subbases

La capa de subbase es col·locarà després d’haver construït els encreuaments de vials de tots els serveis
(rases de calçada) i d’haver acceptat l’esplanada. La subbase col·locada protegirà l’esplanada, servirà
de superfície de treball per a executar la resta de l’obra i sobre aquesta s’assentaran les bases de formigó
de les vorades i rigoles.

Subbase granular
Es defineix com a subbase granular la capa de material granular situada entre la base del paviment i
l’esplanada.

El material podrà ser tot-u natural o tot-u procedent de l’esmicolament de material de pedrera o de graves
naturals o granulats reciclats provinents de formigó i mixtos (formigó i maó).

Fig. 22
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Condicions mínimes d’acceptació
La granulometria haurà de complir les següents condicions:

La fracció del material que passi pel tamís 80 µm UNE serà inferior als 2/3 de la fracció que passi pel tamís
400 µm UNE.
La corba granulomètrica estarà compresa entre els límits indicats als quadres 1 i 2.

QUADRE 1 - Tot-u natural I GRANULATS RECICLATS

Garbellament ponderal acumulat (%)
TAMISSOS UNE

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
TN (50)
50

100

40 80-95

TN (40) TN (25) TN (20) TNA
-------

-------- ---------

100

-------- --------- ---------

25 50-90 75-95

100

100

--------- 60-100

20 -------- 60-85 80-100 100

---------

QUADRE 2 - Tot-u procedent d’esmicolament de pedrera
Garbellament ponderal acumulat (%)
TAMISSOS UNE
TA (40)
40

100

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

TA (25)
---------

25 75-100 100
20 60 - 90 75-100
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A més, el tot-u natural o el procedent d’esmicolament complirà el següent:
La qualitat dels materials correspondrà a un coeficient de desgast mesurat per l’Assaig de Los Angeles,
inferior a 50.
La capacitat portant del material correspondrà a un índex CBR superior a 20.
L’equivalent de sorra del material serà en tot cas superior a 25.
No contindran argiles, matèria vegetal, margues o altres materials estranys.
Pel que fa a la plasticitat del material, es compliran simultàniament les condicions següents:
límit líquid inferior a 25 (LL < 25)
índex de plasticitat inferior a 6 (IP < 6)
Quan procedeixi de granulats reciclats, el contingut de fusta serà inferior al 0,5% en pes i a l’1% es restes
d’asfalt. L’inflament serà inferior al 2% i es comprovarà a partir de l’assaig NLT 111/78, d’índex CBR en
laboratori.
La subbase s’estendrà en tongades amb gruixos compresos entre 10 i 30 cm.
El mòdul de compressibilitat amb càrrega amb placa no serà inferior a 100 per a trànsit T0-T1 i a 80 per a
trànsit T2-T3.
A la superfície compactada de subbase granular s’exigirà una densitat superior al 95% de la densitat
màxima obtinguda a l’assaig Próctor Modificat. S’haurà d’obtenir aquesta densitat fins i tot a les zones
especials com ara al voltant dels pous, embornals o elements singulars.
Subbase de sòl-ciment
El sòl-ciment és la mescla, convenientment compactada de sòl, ciment, aigua i eventualment addicions, a
la qual s’exigeixen unes determinades condicions de resistència i duresa i no susceptibilitat a l’aigua.
Quant a les seves característiques, complirà l’apartat 512 del PG 3 i PG 4.
Mesurament i abonament
Sempre que els quadres de preus o el pressupost del projecte no diguin una altra cosa, la subbase
s’abonarà per metres cúbics realment col·locats i compactats, mesurats sobre perfil teòric d’execució.
S’entendrà sempre que el preu comprèn el refinament, preparació i compactació de l’esplanada, així
com totes les operacions, materials auxiliars o maquinària necessàries per a deixar la unitat d’obra
correctament acabada.

2.2.17

Vorades, encintats i rigoles

Les vorades són peces de pedra o elements prefabricats de formigó que, assentades sobre la subbase
mitjançant un llit de formigó H-150, amb el qual són solidaris, serveixen per a separar les zones de calçada
de les voreres o per delimitar zones verdes. La cota superior de vorada col·locada serveis de referència per
a les obres d’implantació de serveis.
L’encintat, rigola o reguerot és una peça de pedra o prefabricada de formigó que pot acompanyar la
vorada, que facilita la compactació i anivellació dels paviments i la conducció d’aigües de pluja als
embornals, tot constituint un element senyalitzador del final de calçada.
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Fig. 23

2.2.17.1

Vorades de formigó

Procedència
Aquest tipus de vorada prové de fàbriques especialitzades.

Fig. 24

Característiques generals
Les característiques generals seran les definides als plànols del projecte.

Per a finalitats especials s’admetran vorades de diferents dimensions que les especificades, sempre que
siguin aprovades per la direcció d’obra.
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Fig. 25

Normes de qualitat
Resistència a la compressió en proveta cúbica tallada amb serra circular diamantada als vint-i-vuit dies
(28); mínim tres-cents cinquanta quilograms per centímetre quadrat (350 kg/cm2).

Fig. 26
Desgast per fregament:
Recorregut: sis-cents metres (600 m)
Pressió: sis-cents grams per centímetre quadrat (600 g/cm2)
Abrasiu: Carborúndum; un gram per centímetre quadrat (1 g/cm2 per via humida)
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Desgast mitjà en pèrdua d’alçada: menor de dos amb cinc mil·límetres (2,5 mm)

Recepció
Hom rebutjarà a l’amàs de materials les peces de vorades que presentin defectes, encara que siguin
deguts al transport; tampoc seran rebudes aquelles que hagin estat malmeses després de la seva
col·locació.

No s’acceptaran les vorades, la secció transversal de les quals no s’adapti a les dimensions assenyalades a
les característiques generals, amb unes toleràncies de més menys un centímetre (+/-1 cm).

Mesurament i abonament
Les vorades es mesuraran i s’abonaran per metres lineals (ml), realment col·locats, mesurats sobre els
terreny.

El preu s’entendrà que inclou el formigó de base, la part proporcional de peces de transició i tot els
materials i operacions necessàries per a deixar la unitat d’obra totalment acabada, sempre que els
quadres de preus no indiquin una altra cosa.

2.2.17.2

Rigola de rajol hidràulic

Definició:
És un rajol compost d’una capa d’empremta, de morter ric en ciment blanc i àrid fi, que forma la cara i
una capa de base de morter menys ric en ciment i àrid més gruixut, que constitueix el dors.

Característiques generals
Si no es defineix als plànols, el tipus reglamentari haurà de ser quadrat, de 20 x 20 cm i 8 cm de gruix, la
cara superior de desgast serà de dotze mil·límetres (12 mm) i amb superfície llisa.

Es fabricaran exclusivament amb ciment pòrtland blanc.
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Fig. 27

Fig. 28

Normes de qualitat
Desgast per fregament:
Recorregut: dos-cents cinquanta metres (250 m)
Pressió: sis-cents grams per centímetre quadrat (600 g/cm2)
Abrasiu: Sorra silícia; un gram per centímetre quadrat (1 g/cm2 per via humida)
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Desgast mitjà en pèrdua d’alçada: menor d’un amb cinc mil·límetres (1,5 mm)

Recepció i col·locació
No es rebran les llosetes, si llurs dimensions i gruixos de capes no s’ajusten al que s’ha especificat
anteriorment, amb unes toleràncies màximes de ± 2 cm.

De cada amàs s’assajaran tantes llosetes com indiqui el director facultatiu de l’obra.

Si el terme mitjà dels resultats no abasta els límits previstos, es rebutjarà l’amàs.

La rigola es col·locarà segons plànols de detalls; es rejuntarà amb ciment pòrtland i beurada.

Qualsevol peça tacada durant l’execució de l’obra serà substituïda per una altra.

Mesurament i abonament
Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui una altra cosa, s’abonaran per metre lineal (ml)
col·locat i totalment acabat, inclòs el formigó H-150 de base necessari i tots els materials i operacions que
calguin per a deixar la unitat d’obra totalment acabada.

2.2.17.3

Vorades de pedra natural

Condicions mínimes d’acceptació
La pedra haurà de ser homogènia, de gra uniforme i de textura compacta i amb un acabat superficial
antilliscant.
No tindrà esquerdes, cavitats, nòduls ni zones metereoritzades i estarà exempta de restes orgàniques.
La tolerància respecte a les seves dimensions teòriques serà de deu mil·límetres (10 mm).
La pedra tindrà una densitat superior a 2.500 kg/m3 i una resistència a compressió superior a 1300 kgf/cm2.
Pel que fa a la prova de resistència a la intempèrie, aguantaran els vint cicles de congelació sense
presentar alteracions visibles.

Mesurament i abonament
Les vorades es mesuraran i s’abonaran per metres lineals (ml), realment col·locats, mesurats sobre el
terreny.
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El preu s’entendrà que inclou el formigó H-150 de base i tots els materials i operacions necessàries per a
deixar la unitat d’obra totalment acabada.

2.2.18

Infraestructura de serveis

L’obra de construcció de la infraestructura de serveis comprèn totes les xarxes de serveis que s’implanten
de forma coordinada a les zones S de vorera, entre la línia de vorada (V) i la línia que delimita l’espai públic
i l’espai parcel·lat (L). La vorada servirà de referència topogràfica per a construir les xarxes d’abastament
d’aigua, gas canalitzat, telefonia, subministrament elèctric en alta tensió, enllumenat públic, xarxa de baixa
tensió o qualsevol altre servei.

Fig. 29

2.2.19

Abastament d’aigua

2.2.19.1

Canonades

Cada tub portarà impreses les característiques següents:
marca del fabricant
any de fabricació
diàmetre nominal
pressió nominal o de treball
norma segons la que ha estat fabricat

Les característiques esmentades seran les adequades a la xarxa projectada. Per a qualsevol tipus de
55

canonada es compliran totes les especificacions del Plec de Prescripcions Tècniques per a canonades
d’abastament del ministeri corresponent.

Canonades de fibrociment
Compliran les especificacions previstes al Plec de Prescripcions Tècniques

Generals per a canonades d’abastament, la norma UNE 88-203-81 i la norma ISO-160.

Canonades de polietilè
El polietilè per a construcció de canonades complirà la norma UNE 53.131.

Els tubs presentaran una superfície uniforme i llisa, tant interiorment com exteriorment, sense rastre de
sediments ni d’incrustacions.

Canonades de PVC
Les canonades de PVC compliran la norma UNE 53.112.

Canonades de foneria
Les canonades de foneria compliran la norma EN 545.

2.2.19.2

Unions de tubs

Les unions entre els tubs hauran de ser totalment estanques i no produiran cap debilitament del tub.

La pressió nominal serà com a mínim igual a la dels tubs.

Unió de tubs de fibrociment
Les unions entre tubs de fibrociment es faran mitjançant juntes “Gibault”, “RK” o “RKT”.

Les juntes “Gibault” estan constituïdes per un maniguet, dues brides de ferro colat i dos anells tòrics de
goma per produir l’estanquitat. Les brides es collen entre si per mitjà de cargols, tot premsant els anells de
goma contra el maniguet. El nombre de cargols per junta serà:
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de Ø 50 mm a Ø 60 mm

2 cargols

de Ø 80 mm a Ø 125 mm

3 cargols

de Ø 150 mm a Ø 200 mm

4 cargols

de Ø 250 mm a Ø 350 mm

6 cargols

de Ø 400 mm a Ø 500 mm

8 cargols

Les juntes “RK” estan constituïdes per un maniguet de fibrociment amb una ranura central per muntar tacs
de goma separadors dels caps de tubs, i dues més per dos anells de goma amb llavis d’estanquitat.
Unió de tubs de polietilè
L’estanquitat es produirà per mitjà d’una junta d’elastòmer entre la superfície exterior del tub i la interior de
la copa de la peça d’unió.
La subjecció mecànica la produirà un anell elàstic de material plàstic o metàl·lic, premsat sobre la
superfície exterior del tub per un sistema de con o rosca.
Per al correcte muntatge de les unions es bisellaran sempre els caps de tub.
Les unions de tubs de polietilè d’alta densitat es podran fer també per soldadura.
L’execució de la soldadura comprendrà la preparació dels caps dels tubs, l’escalfament a temperatura
controlada i el premsat dels tubs entre si.
Unió de tubs de PVC
Les unions entre tubs de PVC es faran per unió química amb adhesius o per unió elàstica amb conformat
del cap i junta de goma.
La realització de les juntes amb adhesius es farà tot netejant primer la superfície exterior del cap del tub i la
interior de la copa amb dissolvent, aplicant després l’adhesiu, tant al tub com a la copa, en quantitats
adequades per evitar excessos que podrien produir la corrosió al tub, i acoblant immediatament el tub a la
copa.
Per a realitzar les juntes elàstiques es netejarà curosament el cap del tub i la copa i s’acoblaran.
Unió de tubs de foneria
Les unions entre tubs de foneria es faran tot introduint el cap del tub dintre d’una copa, i s’hi interposarà
material de junta.
Com a material de junta s’empraran normalment anells d’elastòmer.

2.2.19.3

Peces especials

Seran del mateix material que el tub, de ferro colat o de foneria mal·leable.
S’empraran per a canvis de direcció o secció de les canonades, desviacions o interrupció. Portaran
gravada la marca del fabricant.
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S’ancoraran amb topalls de formigó prou dimensionats per suportar les forces originades per la pressió
interior.
L’acoblament es farà pel mateix sistema que es prescriu per al tub, o amb pletines.
Els materials a emprar per a cada classe de tub seran:
per a tubs de fibrociment

ferro colat

per a tubs de polietilè polietilè
per a tubs de PVC PVC
per a tubs de foneria foneria
Els collarins de derivació per a connexions podran ser de ferro colat per a qualsevol tipus de tub.
Corbes
Tindran igual diàmetre interior que el tub, i un radi de curvatura a l’eix de tres vegades el radi interior del
tub, com a mínim.
Cons
S’empraran per a connectar canonades de diàmetres diferents.
Derivació en T
Es faran les derivacions de més de 50 m de diàmetre; no podran produir cap estrangulació
Collarins
S’empraran per a construcció de connexions en fase d’urbanització secundària i en general per a les
derivacions de menys de 40 mm de diàmetre.
Seran de dues peces, de ferro colat i ajustats al diàmetre exterior del tub. L’estanquitat entre la canonada i
el collarí, s’aconseguirà per interposició d’un anell de goma i premsant el collarí al tub amb dos cargols.
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Fig. 30
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2.2.19.4

Vàlvules

Es faran servir per al comandament de cabals, seguretat de les instal·lacions i aïllament del sector de la
xarxa.
En la seva construcció es faran servir únicament materials resistents a la corrosió, com ara: fosa grisa, fosa
modular, bronze, acer fos, acer inoxidable i elastòmer.
El cos de la vàlvula serà de foneria de primera qualitat o d’acer modelat i haurà de ser prou resistent per
suportar sense deformació les pressions de servei i les sobrepressions que es puguin produir; per tant, cal
que s’hagin provat a fàbrica, a una pressió mínima de quatre vegades la pressió de servei. Tot el material
de foneria estarà pintat.
Les vàlvules que s’hagin d’accionar manualment hauran de ser capaces d’obrir i tancar amb pressió
nominal sobre una única cara, sense esforços excessius.
Totes les peces mòbils i llurs suports, susceptibles de desgast, eixos, etc., seran d’acer o bronze i estaran
perfectament ajustades.
Els elements de goma o cautxú o d’altres materials inalterables seran resistents a l’erosió i la corrosió.
Els models que es proposin seran sotmesos a l’aprovació del director de les obres.
El tancament serà estanc en totes les vàlvules.
S’instal·laran segons indicacions de la companyia subministradora. Es col·locaran dins d’arquetes quan no
portin eix telescòpic i, si en porten, es col·locaran directament al terra amb un trampilló a nivell del
paviment que permetrà accionar-les. Les arquetes estaran proveïdes de marc i de tapa de ferro colat
(amb anagrama indicador del servei), amb tanca de seguretat i de dimensions que permetin la inspecció i
accionament de la vàlvula i el seu desmuntatge parcial o total, sense malmenar l’arqueta.

Vàlvules de comporta
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Fig. 31
S’empraran diàmetres compresos entre 40 i 400 mm. Tindran el cos de foneria modular o foneria grisa per a
pressions nominals fins a 25 kg/cm2 i d’acer fos per a pressions superiors. L’eix serà d’acer galvanitzat fet
d’una única peça i la tija de fixació d’acer inoxidable.
La femella serà de bronze.
El bagant, del mateix material que el cos, tancarà per pressió sobre superfície d’elastòmer. L’accionament
sense càrrega es podrà fer sense esforç apreciable, i els mecanismes seran prou resistents per poder obrir-la
quan estigui sotmesa a la pressió nominal sobre una única cara.
La unió als tubs es farà amb pletines o bé amb colls i unions “Gibault”.
Si la xarxa és de polietilè, convé que la vàlvula porti incorporat un tros de tub de PE a cada extrem, per
evitar pèrdues per les dilatacions.
L’estanquitat de l’eix s’aconseguirà amb juntes d’elastòmer.
Vàlvules de papallona
Es faran servir en els mateixos casos que les vàlvules de comporta, i amb preferència a aquestes, per
diàmetres iguals superiors a 200 mm.
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El cos serà de foneria modular o foneria grisa per a pressions nominals fins a 25 kg/cm2, i d’acer fos per a
pressions superiors.
La papallona serà del mateix material que el cos. L’eix serà d’acer inoxidable. La tanca es produirà per
pressió sobre una superfície d’elastòmer entre la papallona i el cos.
L’accionament es farà sense esforç apreciable, i si el diàmetre o pressions de servei exigeixen esforços
considerables, s’accionarà per mitjà d’un reductor.
Inclourà senyalització de la posició d’obertura o tancament de la papallona.
La tanca sempre serà estanca.
Vàlvules de retenció
Seran de tipus de comporta oscil·lant senzilla o doble.
El cos serà de foneria modular o foneria grisa per a pressions nominals fins a 25 kg kg/cm2, i d’acer fos per a
pressions superiors.
Quan siguin de dues comportes estaran articulades sobre un eix d’acer inoxidable i tancaran sobre juntes
d’elastòmer.
La tanca sempre serà estanca.
Purga

Fig. 32
Anomenem purga a la unitat formada per una vàlvula de descàrrega i una vàlvula de retenció
connectada a la xarxa de clavegueram mitjançant tub ∅ 63mm.
El cos d’ambdues vàlvules serà de foneria modular o foneria grisa per a pressions nominals fins a 25 kg/cm2,
i d’acer fos per a pressions superiors.
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Ventoses
El cos serà de foneria modular per a pressions nominals fins a 25 kg/cm2.

Aquestes vàlvules s’instal·laran dins d’una arqueta, si s’escau, que serà d’obra i amb marc i tapa de
foneria, si no porten eix telescòpic i trampilló.

Boques de reg
El cos serà de ferro colat.

Les aixetes seran de bronze.

El ràcord serà d’endoll ràpid segons la norma UNE 23-400 d’aleació d’alumini o bronze, DN 45 o 70.

S’instal·larà dins d’una arqueta que podrà ser d’obra o estarà formada pel mateix cos, i tapa de ferro colat
desmuntable.

Fig. 33

Comptadors per a les boques de reg
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El tipus de comptador serà el que indiqui la companyia subministradora, la qual marcarà els criteris per a la
seva instal·lació, conjuntament amb la direcció d’obra.

2.2.19.5

Hidrants

Els hidrants s’han d’ajustar a les prescripcions tècniques indicades al Reial Decret 1942/1993, de 5 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis.

La seva localització serà senyalitzada d’acord amb el que estableix l’annex a la norma UNE 23-033.

Hidrants soterrats
El tipus d’hidrant serà de 100 mm de diàmetre. La distància entre 2 hidrants no serà superior a 150 m.

S’instal.laran dins d’una arqueta d’obra, que comprèn una vàlvula de comporta i un ràcord d’endoll ràpid,
segons la norma UNE 23-400.

Es proveirà de tapa de ferro colat 600 m amb marc i serà de color vermell per la cara vista. Així mateix, la
seva situació anirà senyalitzada per una placa indicativa vertical, segons la normativa de Bombers.

Fig. 34
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Fig. 35

Hidrants aeris
El cos serà de fosa modular o fosa grisa. La connexió a la xarxa estarà a 1 m sota terra accionada per un
eix d’acer inoxidable. Disposarà d’un sistema de buidat de l’aigua que quedi a la columna després de
tancar, per evitar que el gel la pugui deixar fora de servei en un moment de necessitat, i d’un sistema
d’autobloqueig.

Fig. 36

2.2.19.6
Rases
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Execució de les obres

Fig. 37
Les rases per a instal·lació de canonades tindran una amplada mínima de 50 cm i una fondària suficient
per a instal·lar la canonada, de forma que quedi una alçada mínima entre la generatriu inferior de tub i la
superfície de 100 cm quan s’instal·li sota voreres. Se situarà a la seva posició correcta i prendrà com a
referència la cota superior de la vorada col·locada.
El fons de la rasa en voreres s’anivellarà tot estenent una capa de sorra, sauló o greda de 10 cm, com a
mínim.
Un cop muntada la canonada es taparà fins a 10 cm a sobre del tub amb sorra, sauló, greda o terres
garbellades, exemptes de pedres superiors a 10 cm, segons la direcció d’obra, i es compactaran
perfectament els costats del tub.
La resta de rebliment es farà amb els materials de l’excavació o de préstec segons normativa de l’apartat
1.5 “Rebliment de ases”.
La primera compactació es farà quan hi hagi com a mínim 50 cm de terra sobre tub. S’exigirà una densitat
superior al 95% de la màxima obtinguda a l’assaig Próctor Modificat.
Quan la rasa pertanyi a una encreuament de vial es tindran en compte les especificacions de l’apartat
1.9.1.
Per a les canonades instal·lades es faran les proves d’estanquitat i de pressió interior.
Arquetes per a vàlvules (dimensions mínimes)
Les arquetes que es facin “in situ” a sota les voreres, per a vàlvules de diàmetres inferiors a 100 mm i
fondàries d’1 m com a màxim, seran de planta quadrada amb unes dimensions interiors mínimes de 0,50 x
0,50 m i paret d’obra de 15 cm de gruix. El trampilló d’accés serà de ferro colat amb marc del mateix
material, forma quadrada i d’un mínim de 40 x 40 cm.
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Les arquetes que es facin “in situ” per a vàlvules de diàmetre igual o superior a 100 mm i de fondària d’1 m
fins a la part superior del tub, seran de planta quadrada o circular amb dimensió suficient per a permetre el
desmuntatge de la vàlvula, i com a mínim de 0,70 m interior. La paret serà d’obra de 15 cm de gruix. La
trapa d’accés serà de ferro colat, amb marc del mateix material.
Les parets no reposaran en cap cas sobre els tubs, i es faran arcs de descàrrega per al seu pas.
Es preveurà un sistema de desguàs o com a mínim una arqueta per a poder recollir l’aigua que hi entri.
També poden ser prefabricades; en aquest cas s’adaptaran a les característiques de la vàlvula que
continguin.
En tot cas, s’intentarà compatibilitzar la definició d’elements amb la normativa i criteri particular de la
companyia concessionària.

Fig. 38

Mesurament i abonament
Si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, les conduccions d’abastament d’aigües es
mesuraran i abonaran per metre lineal realment construït. S’entendrà que el preu del metre lineal inclou la
part proporcional de sorra, formigó, part proporcional de juntes, peces especials, proteccions i tots els
materials, maquinària i operacions necessàries per a deixar les obres amb la qualitat definida als apartats
anteriors. Únicament les arquetes, vàlvules, ventoses, hidrants, boques de reg i connexió a xarxa existent
s’abonaran per unitat realment executada, sempre que el pressupost del projecte ho especifiqui d’aquesta
manera. En les purgues també estarà inclòs el tub entre les vàlvules, el de connexió al clavegueram i a la
xarxa d’aigua, les connexions i part proporcional de peces especials.
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2.2.20

Xarxes d’energia elèctrica i d’enllumenat públic

Compliran els reglaments esmentats a l’apartat 1.3.2 del Plec de Condicions Tècniques Generals.
Seran també d’obligat compliment les normes particulars de la companyia subministradora, així com la
legislació que substitueixi, modifiqui o completi les esmentades disposicions, i també la nova legislació
aplicable, que es promulgui amb anterioritat a la contractació de la present obra.

2.2.20.1

Permisos, llicències i dictàmens

El contractista haurà d’obtenir els permisos, visats, llicències i dictàmens necessaris per a l’execució i
posada en servei de les obres, i haurà d’abonar tots els càrrecs, taxes i impostos que es derivin de llur
obtenció i de visat del projecte d’enllumenat públic, del col·legi professional corresponent.
El contractista també haurà d’abonar totes les despeses necessàries per a l’obtenció de l’aprovació prèvia
del projecte i l’autorització de posada en servei del Departament d’Indústria i Energia o estament en qui
delegui.

2.2.20.2

Documentació prèvia a l’inici de les obres elèctriques

Un cop adjudicada l’obra definitivament, i abans de la instal·lació, el contractista presentarà al director de
l’obra els catàlegs, cartes, mostres, certificats de garantia, de colada, etc., dels materials que s’han
d’utilitzar a l’obra.
No es podran emprar materials sense que prèviament hagin estat acceptats per la direcció de l’obra.
Aquest control previ no constitueix recepció definitiva i, per tant, els materials poden ser rebutjats per la
direcció de l’obra, àdhuc després de ser col·locats, si no compleixen les condicions exigides en aquest Plec
de Condicions, i podran ser reemplaçats per d’altres que les compleixin.
Els materials rebutjats per la direcció de l’obra, si fossin replegats o col·locats, hauran de ser retirats pel
contractista, immediatament i en llur totalitat. Si no es compleix aquesta condició la direcció de l’obra
podrà manar de retirar-los pel mitjà que cregui oportú a càrrec de la contracta.
Tots els materials i elements estaran en perfecte estat de conservació i ús, i es rebutjaran aquells que
estiguin avariats, amb defectes o deteriorats.
Els materials o elements a emprar, les característiques particulars dels quals no s’especifiquin en aquest
Plec de Condicions, seran del tipus i qualitats que utilitzi normalment l’empresa subministradora
d’electricitat, i previ el vist i plau del director de l’obra.
Abans d’instal·lar qualsevol material, caldrà presentar els següents certificats:
Cables
Protocol d’assaig dels cables a emprar, signat pel fabricant. Registre d’empresa emès per AENOR segons
ISO 9000.
Bàculs i columnes:
Certificats i plànols amb totes les característiques de suport (mides, gruixos, tipus d’acer, característiques del
galvanitzat, etc.) que figurin en aquest Plec de Prescripcions, plànols i altra documentació d’aquest
projecte. Certificat de conformitat a normes segons RD 2642/1985.
Certificat de colada
Justificació de la qualitat del fil de la soldadura, mitjançant certificat emès pel proveïdor.
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Llumeneres
Certificats de conformitat a normes i catàlegs amb dimensions i característiques de tots els elements que
composen el llum, concretament del reflector.
Corbes fotomètriques.
Làmpades
Certificats i catàlegs amb les característiques més importants, concretament mides, vida mitjana i flux
lluminós.
Equip d’encesa
Certificats i catàlegs amb les característiques tècniques pròpies.

2.2.20.3

Xarxa elèctrica (MT i BT)

Cables (conductors)
Els cables de mitjana tensió seran d’alumini i satisfaran les normes UNE 21.123-91 i UNESA 3305 B i 1r
complement. Designació RHV o DHV amb sistema de bloqueig a l’entrada de l’aigua i humitats.
Els cables de distribució en BT seran d’alumini amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE), coberta de
policlorur de vinil (PVC) i designació UNE RV 0,6/1 kV, segons UNE 21.123.91 i UNESA 33046 i 1r
complement.Tots els cables seran homologats per les companyies subministradores.
Mesurament i abonament
Els conductors es mesuraran i abonaran per metre lineal (ml), i el preu comprendrà l’adquisició, transport,
carreteig, col·locació del cable, subjeccions, caputxons o cintes antihumitat, així com la retirada i
l’abonament de les bobines corresponents.

Conduccions de xarxes elèctriques
Anomenem conduccions a les obres i materials necessaris per a col·locar els conductors de MT i BT sota les
voreres i les calçades.

Conduccions sota vorera
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Fig. 39
Els conductors de MT i BT es col·locaran en rases amb unes dimensions mínimes de 40 cm d’amplada i 90
cm de fondària per a la MT, i de 0,70 cm per a la BT.
En qualsevol cas, han de permetre una instal·lació còmoda dels cables.
Les rases cal que siguin verticals en tota la seva fondària, anivellant-les amb un llit de sorra de 10 cm sobre
el qual es col·locaran els cables que seran estesos per rodets col·locats dins la rasa, de manera que puguin
girar lliurement i no malmetin el cable. Posterioment a la seva estesa, es cobriran amb una capa de sorra
de 10 cm. Es col·locaran subjeccions entre les tres fases de MT per a evitar la dispersió dels conductors per
efecte dels corrents de curtcircuit o dilatacions.

Fig. 40
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Sobre la capa de sorra de recobriment es col·locarà un totxo de protecció i a 20 cm d’aquest capa anirà
una cinta de senyalització.
Per al reble de les rases s’exigirà una densitat superior al 95% de la màxima obtinguda a l’assaig Próctor
Modificat.
Conduccions sota calçada
Els conductors es col·locaran dins de tubs ∅ 150 de fibrociment els quals aniran envoltats de formigó.

Fig. 41

Per dins de cada tub tan sols passarà un circuit.
L’amplada de les rases dependrà del nombre de tubulars; caldrà deixar un tub de reserva per a futures
ampliacions.
La fondària de les rases serà com a mínim de 0,90, per a la MT, i de 0,70 m, per a la BT en guals, i d’1 m sota
calçada.
Als extrems de la conducció sota calçada es construirà una arqueta, sense tapa, de dimensions que
permetin la manipulació dels conductors.
Mesurament i abonament
Les conduccions es mesuraran i abonaran per metre lineal (ml). S’entendrà que el preu de conducció sota
vorera inclou, si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, l’excavació, el reblanit, la sorra, els
totxos i la cinta de senyalització. En la conducció sota calçada també inclou els tubs, el formigó i les
arquetes no registrables, situades a ambdós extrems.

2.2.20.4
Arquetes
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Elements singulars

Podran ser prefabricades o fetes “in situ” amb dimensions que permetin la manipulació dels cables. amb
tapa d’accés i marc de ferro colat, si s’escau.

Basaments i suports d’armaris
Seran prefabricats i homologats per la companyia subministradora del servei i es col·locaran seguint els seus
criteris.

Mesurament i abonament
Es mesuraran i abonaran per unitat realment executada, sempre que el pressupost del projecte ho
especifiqui d’aquesta manera. En el preu també estarà inclòs el fonament i les connexions.

Fig. 42

Estacions transformadores
Les estacions transformadores poden ser prefabricades o fetes “in situ” i a la vegada aèries i soterrades.
Les estacions transformadores prefabricades seran homologades per la companyia elèctrica que
correspongui.
Les estacions transformadores fetes “in situ” compliran en tot moment les normatives i recomanacions fetes
per les companyies elèctriques i es construiran segons els esquemes que figuren als plànols del projecte i
d’acord amb les instruccions de la direcció facultativa.
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Mesurament i abonament
Comprèn l’excavació en qualsevol tipus de terreny, el basament, la construcció de l’estació, xarxa de
terres, enllumenat interior, reparació de cel·les, farratges d’OC (portes, mampares de protecció, reixes de
ventilació, etc.) i tots els treballs i materials necessaris, així com l’aportació de mitjans precisos per al
correcte acabat de l’obra.
Si l’estació transformadora és prefabricada, a més estarà inclòs al preu de la unitat el subministrament, la
col·locació i el tipus d’acabat exterior que determini la direcció d’obra.
Es mesurarà per unitat (ut) totalment acabada.
Utillatge interior de l’estació transformadora
Aquesta unitat comprèn tots els elements (ruptofusibles, terminacions interiors de MT fins al transformador,
terres del neutre de BT, circuit trifàsic amb tub de coure i comandament a distància, senyalització, etc.) i tot
aquells materials i operacions necessàries per al bon funcionament de l’ET, d’acord amb la companyia
subministradora elèctrica.
L’aparellatge interior per a ET prefabricades amb cabines SFG inclou els fusibles, terminacions interiors a les
cabines i al transformador (MT), circuit del “disparo” del ruptor, terres del neutre de BT i tot aquell material i
operacions necessàries per al bon funcionament de l’ET, d’acord amb la normativa de la companyia
elèctrica.
Es mesurarà i abonarà per unitat totalment acabada i comprovada.

2.2.20.5

Enllumenat públic

Condicions dels materials
Llumeneres tancades

Fig. 43
Seran les pròpies de l’enllumenat públic, amb possibilitat d’anar en bàcul o en columna, i amb capacitat
per a posar-hi l’equip elèctric de doble encesa.
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Seran tancades amb un grau de protecció IP-44 com a mínim, classe I. L’hermeticitat del grup òptic serà
mínim IP-65. Quan siguin accessibles, seran de classe II.
Tots els materials seran inalterables a la intempèrie.
La part estructural o cos principal de la lluminària, constarà de peces d’alumini injectat a pressió, segons
UNE 38269. Aniran convenientment pintades a l’exterior i la pintura complirà els següents valors: classe 0,
segons UNE 48032 amb lluentor a 60º > 83% + 5, segons UNE 48026 o normes equivalents.
El reflector serà de xapa d’alumini de gran puresa, enlluenat i anoditzat. El seu gruix serà com a mínim d’1,2
mm, el qual, una vegada conformat, ha de quedar amb un gruix mínim d’1,0 mm. El gruix mínim de la
capa anòdica serà de quatre micres, segons UNE 38017.
La qualitat del segellat haurà de ser com a mínim “BONA”; segons UNE 38016 o 38017.
Tindrà un tancament de protecció mínima IP-65, que garanteixi la conservació de les qualitats òptiques.
El reflector podrà ser també de vidre aluminitzat, inalterable.
El tancament serà de vidre trempat, pla o de forma lleugerament corbada o prismàtic, resistent al xoc
tèrmic i al mecànic.
Totes les fixacions, cargoleria, pestells, etc. seran de material no oxidable.
El rendiment fotomètric del reflector amb el seu vidre de tancament, serà més gran del 70% per a les
làmpades d’ampolla transparent, de forma tubular o el·líptica, de vapor de sodi d’alta pressió o
halogenurs. Aquest rendiment serà més gran del 60% quan l’ampolla de la làmpada sigui amb recobriment
fosfòric. Independentment d’aquests paràmetres, com a mínim s’han d’obtenir els resultats luminotècnics
projectats.
Les mides de les llumeneres no seran mai inferiors a les que figuren als plànols.
El compartiment d’auxiliars elèctrics incorporat en el mateix aparell haurà de permetre el muntatge amb
amplitud dels elements elèctrics i el seu funcionament a la temperatura adient, que en cap cas serà
superior als 60º C d’ambient. El grau de protecció del compartiment d’auxiliars elèctrics serà igual o
superior a IP 44, segons EN 60598.
Les juntes emprades per aconseguir l’hermeticitat del bloc òptic, seran de materials elàstics que no puguin
patir alteracions a temperatures de fins a 120º C.
El portallànties serà de porcellana, fabricat segons la norma UNE 20.397-76, muntat a l’armadura mitjançant
un mecanisme que pugui permetre la seva regulació, tant horitzontalment com vertical, adequant-lo al
tipus i potència de la llàntia i per a distintes distribucions del feix de llum.
Totes les parts metàl·liques seran no oxidables.
El dispositiu de subjecció de la llumenera haurà de tenir un mínim de tres punts de suport que assegurin que
la posició de la lluminària no variarà per agents fortuïts i serà capaç de resistir un pes cinc vegades superior
al de la llumenera equipada.
La instal·lació elèctrica interior de la llumenera es realitzarà amb materials resistents a les altes
temperatures, amb cable tricapa de poliester fibra de vidre.
El dimensionat de la llumenera i els materials emprats hauran de garantir que, després d’un període de 10
hores de funcionament a temperatura ambient de 25º C, cap punt dels distints components registri una
temperatura superior a l’admesa per la norma UNE EN 60598.
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Llumenera esfèrica

Fig. 44
Tindrà el globus difusor de polietilè d’alta densitat o policarbonat, òpal resistent a l’impacte (IP 9) i a l
l’envelliment per acció de la radiació ultraviolada.
La base portaglobus serà de foneria d’alumini, prevista per a allotjar l’equip d’encesa, el portallànties i la
xapa reflectora.
Amb deflector-reflector incorporat per tal d’evitar al màxim la llum cap amunt i augmentar el rendiment
lumínic cap a la calçada.
Projectors
Seran especialment dissenyats per a llums de descàrrega, d’elevada estanquitat i resistència mecànica.
El sistema d’obertura serà de tancament ràpid, sense necessitat d’eina per als projectors amb grau de
protecció del sistema òptic IP 65, o amb eina senzilla per als de grau de protecció IP 66.
Tindran capacitat per allotjar l’equip, d’alt factor i doble nivell.
L’armadura serà de fundició d’alumini o alumini extrusionat i anoditzat, o de polímers tècnics reforçats amb
fibra de vidre.
Els allotjaments dels equips permetran posicionar els portallànties segons els diversos tipus de reflector,
admetent també la possibilitat d’allotjar làmpades de doble contacte.
Estaran proveïts de borns de connexions, amb regletes i presa de terra, i entrada de cables per mitjà d’una
premsaestopa amb curts-circuits seccionables per cartutx fundible, fins a una grandària de 10 x 38 mm.
El reflector serà de xapa d’alumini de gran puresa, enllumenat i anoditzat. El seu gruix serà com a mínim
d’1,2 mm, el qual, una vegada conformat, ha de quedar amb un gruix mínim d’1,0 mm. El gruix mínim de la
capa anòdica serà de quatre micres, segons UNE 38017.
La qualitat del segellat haurà de ser com a mínim “BONA”, segons UNE 38016 o 38017.
Serà de fàcil substitució, amb reglatge de la làmpada incorporat.
Tindrà un tancament de protecció mínima IP-65, que garanteixi la conservació de les qualitats òptiques.
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El reflector podrà ser també de vidre aluminitzat, inalterable.
El tancament serà de vidre trempat pla, de 3 mm de gruix mínim.
Hi haurà una junta d’hermeticitat de silicona o etilè propilè terpolímer (EPDM) entre el tancament de vidre i
l’armadura, dipositada perimetralment en una canaleta adequada.
El grau de protecció del projector serà IP-65 o superior.
El portallànties serà de porcellana, de gran qualitat, muntat damunt d’un suport de xapa no oxidable, que
permeti diverses graduacions de reglatge en sentit vertical i longitudinal per a diversos tipus de llums i de
repartiments lluminosos.
Tots els materials seran inalterables a la intempèrie.
Totes les fixacions, cargoleria, pestells, etc., seran de material no oxidable.
La direcció d’obra indicarà al contractista el tipus de llumenera o projector que, d’acord amb aquest
plec, s’ajusti a les necessitats de l’Ajuntament.
Balastos
Característiques físiques:
Tots els balastos hauran de portar clarament marcades les següents indicacions:
Marca d’origen
Número de model o referència del fabricant
Tensió nominal, freqüència i corrent d’alimentació
Temperatura de treball nominal màxima Tw
Potència nominal i tipus de llum
Augment de la temperatura nominal del balast
Tipus interior o exterior
Característiques constructives:
Els balastos hauran de ser construïts amb:
Xapa magnètica de baixa pèrdua
Conductors esmaltats classe 2 H 180º C
Impregnació al buit amb resines epoxídiques
Materials de plàstic (bobines i tapes) amb poliamida i fibra de vidre (autoextingible V-O)
Construcció cuirassada per a ser exempts de fluix dispers
Característiques normatives:
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Hauran de tenir certificat d’homologació de les normes següents:
CEI 922 o UNE 20922 (Balastos per a llums de descàrrega). Prescripcions generals i de seguretat.
CEI 923 o UNE 20923 (Balastos per a llums de descàrrega). Prescripcions de funcionament.
Arrencadors
S’utilitzaran arrencadors temporitzats per a estalviar un perllongat cansament per alta tensió, perjudicial per
a l’equip o la línia, així com perills innecessaris.
Característiques físiques:
Tots els arrencadors hauran de portar clarament marcades les indicacions següents:
Marca d’origen
Número de model o referència del fabricant
Senyal que indiqui el valor del pic de tensió-producció
Tensió nominal, freqüència
Temperatura de treball nominal màxima Tw
Potències i tipus de llum
Augment de la temperatura nominal de treball ∆t.
Indicació de la capacitat de càrrega
Característiques constructives:
Components electrònics de qualitat professional
Pot de plàstic amb poliamida i fibra de vidre (autoextingible V-O) o pot d’alumini
Protecció amb resines epoxídiques o vernís de poliuretà classe V-O, com a protecció contra ambients
agressius
Un impuls per període de xarxa com a mínim
Característiques normatives:
Hauran de tenir certificat d’homologació de les normes següents:
CEI 926 o UNE 20066 (Aparells arrencadors i cebadors excepte els d’efluvis). Prescripcions generals i de
seguretat.
CEI 927 o UNE 20067 (Aparells arrencadors i cebadors excepte els d’efluvis). Prescripcions de funcionament.
Condensadors
Característiques físiques:
Tots els condensadors hauran de portar clarament marcades les indicacions següents:
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Marca d’origen
Número de model o referència del fabricant
Capacitat nominal i tolerància
Tensió nominal
Quan s’hi munti una resistència de descàrrega o un fusible s’hi posarà el símbol corresponent
La freqüència nominal o gamma de freqüències
Temperatura nominal mínima i màxima
El seu símbol, si el condensador és auto-regenerable
Característiques constructives:
Estaran fabricats amb film de polipropilè metal·litzat sobre nucli estable
La carcassa serà d’alumini o plàstic de poliamida autoextingible VZ
No es faran servir POB ni cap altre material contaminant. La fabricació es realitzarà en sec i, només quan la
instal·lació ho requereixi, es faran servir resines especials de poliuretà autoextingible VZ
Amb resistència de descàrrega o amb fusible
Característiques normatives:
Hauran de tenir certificat d’homologació de les normes següents:
CEI 1048 o UNE 61048 (Condensadors per a ser utilitzats en els circuits de llums tubulars de fluorescència i
altres llums de descàrrega). Generalitat i prescripcions de seguretat.
CEI 1049 o UNE 61049 (Condensadors per a ser utilitzats en els circuits de llums tubulars de fluorescència i
altres llums de descàrrega). Prescripcions de funcionament.
Proteccions
A més de la protecció de cada punt de llum amb fusibles, s’instal·larà una placa de terra a cada punt de
llum i quadre. Unint tots les plaques es disposarà una presa de terra, formada per cable de coure nu de
trenta-cinc mil·límetres quadrats (35 mm2) de secció. Les plaques i el cable aniran soterrats directament a
terra, i a cinquanta centímetres (0,50 m) de profunditat, com a mínim.
Totes les unions es faran amb soldadura al.luminotèrmica d’alta temperatura de fusió.
La unió de la columna serà mitjançant terminal de pressió, cargol, roseta i femella de material inoxidable.
No hi haurà cap unió entremig de dos punts de llum.
A més a més de la posada a terra de les masses, es preveuran dispositius de tall per intensitat de defecte.
S’utilitzaran interruptors diferencials, la sensibilitat dels quals anirà donada pel valor obtingut de la
resistència a terra de les masses.
La instal·lació de tots els elements a l’interior de la llumenera, així com la resta de la columna, fa que tota
l’operació sigui inaccessible i que facin falta eines especials per a llur manipulació.

78

Caixa de connexió en columna
S’entén per caixa de connexió en columnes el suport i elements de protecció i entroncament que
s’instal·laran en cada columna.
Cada punt portarà la seva caixa de connexió a la base de la columna, amb els seus borns i fusibles. Les
caixes aniran agafades a la columna mitjançant cargols no oxidables; els conductors arribaran fins a
l’interior de la caixa de connexió amb tota la seva secció (coure, coberta, aïllaments i armadura). La
grandària de les caixes de connexió s’adaptarà a les seccions de les línies que les connecten.
Els canvis de secció de les línies es faran dintre de les caixes de connexió. No es permetrà la unió de
conductors dintre de les arquetes de pas de carrers ni dels tubs de pas de les línies.
La caixa serà de material aïllant no propagador de la flama i no higroscòpic i tindrà els borns
Cada caixa disposarà, com a mínim, del següent:
curts circuits unipolars amb llurs corresponents cartutxos fusibles, en nombre igual als cables que pugin fins a
la llumenera
borns unipolars amb capacitat suficient per a les seccions dels cables d’alimentació i derivacions que
figuren als plànols
Tots els elements de la caixa estaran aïllats elèctricament dels elements metàl·lics de la columna. La
cargoleria serà de material inoxidable.
Centre de maniobra i comptatge
Es defineix com a centre de maniobra i comptatge el conjunt d’instal·lacions que calen per a la correcta
maniobra d’encesa i apagada de la il·luminació, així com per llur control i mesurament.
Principalment, consten dels elements següents:
Cèl·lula fotoelèctrica per a la maniobra automàtica i interruptor horari
Quadre elèctric amb contactors, interruptors, comptadors, fusibles, relés i transformadors d’intensitat i
tensió, en el seu cas
Armari de protecció
Contactors:
Seran trifàsics, d’accionament electromagnètic amb contactes de plata, àmpliament dimensionats, que
permetran efectuar un nombre considerable d’interrupcions. El consum en servei de la bobina
d’accionament no serà superior a seixanta (60) VA. Compliran les Normes VDE-0665 i 0660.
Seran els homologats per la companyia subministradora.
Fusibles:
Seran de tipus protegit per evitar projeccions de formació de flama, i no podran sofrir deterioraments més
que en les peces fusibles pròpiament dites, o en la part destinada a apagar l’arc.
Interruptors:
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Seran de coure o llautó, de valor doble, almenys, a la intensitat del circuit elèctric real. No podran tancarse per gravetat ni adoptar posicions de contacte incomplet. Seran tetrapolars, de connexió interior, amb
comandament frontal per estrep i de ruptura brusca.
Interruptors de punteig de contactors:
Seran de coure o llautó, de valor doble, almenys, a la intensitat del circuit elèctric real. No podran tancarse per gravetat ni adoptar posicions de contacte incomplet. Seran tetrapolars, de connexió interior, amb
comandament frontal per estrep i de ruptura brusca.
Interruptor horari:
Serà del tipus astronòmic, digital i programable. Com a mínim disposarà de:
circuits per a la connexió del sistema d’estalvi energètic (reductor de flux, reductor de tensió, circuit de
mitja apagada...)
circuit especial per a connexió i apagat de qualsevol circuit auxiliar amb programació astronòmica o
horària
quadrant de visualització d’horaris i funcions
reserva de marxa de més de 1.500 hores (bateries de NICd)
protegit davant de les pertorbacions elèctriques
Conductors:
Seran de coure 750 V, no propagadors de la flama ni de l’incendi i sense emissió de fums ni gasos tòxics i
corrosius (UNE-21.031).
Plaques de terra:
Tots els centres de distribució portaran connectades a terra totes les parts metàl·liques.
La resistència de posada a terra no serà superior a deu ohms (10), havent de col·locar, si fos necessari, més
plaques a terra.
Les plaques a terra seran segons el Reglament electrotècnic de baixa tensió.
Armaris metàl·lics:
Els armaris seran de xapa d’acer inoxidable, de 2 mm de gruix, pintats exteriorment amb el color normalitzat
RAL-7002 . La direcció facultativa podrà optar per un altre color normalitzat d’acord a l’ET propera.
Recorrent el quadre en sentit longitudinal es disposarà un conductor de coure nu de cinquanta mil·límetres
quadrats (50 mm2), al qual serà connectada la carcassa de l’armari, així com totes les parts metàl·liques,
com ara les portes, els suports, etc. Aquest conductor anirà unit al circuit general de terres de l’enllumenat.
L’armari tindrà un sostre especial, per evitar la caiguda d’aigua per degoteig, i ranures per a la ventilació.
Hi haurà previstos dos allotjaments separats, un per a les instal·lacions pròpies de la companyia
subministradora, i un altre per a les instal·lacions de protecció de línies. La zona destinada a la companyia
subministradora es farà seguint les seves indicacions.
Tots els components aniran dins de mòduls de doble aïllament amb fons de poliester reforçat amb fibra de
vidre i tapes
transparents de policarbonat, amb les característiques següents:
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doble aïllament
resistència d’aïllament > 5 M
rigidesa dielèctrica > 5 kV
autoextingible (UNE 53315)
IP 659 (UNE 20.324)
ICPM, diferencials, magnetotèrmics, interruptors i rellotges, amb finestres provistes de tapes
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Fig. 45

La connexió entre si de tots els elements s’efectuarà de manera ordenada, per tal que es pugui seguir
fàcilment qualsevol circuit, marcant-se les diferents fases amb colors internacionals, i amb altres colors els fils
corresponents als circuits secundaris de maniobres. Cada conductor s’identificarà en ambdós extrems de
forma indeleble.
Protegit contra contactes directes i indirectes segons la instrucció MI BT 021.
Borns de sortida de 35 mm2 de secció i premsa-estopes per a cada línia de sortida.
Bossa-suport amb esquema elèctric plastificat.
Equip estabilitzador-reductor de tensió per a instal·lacions elèctriques d’enllumenat
L’equip haurà de complir les especificacions mínimes següents:
tensió d’alimentació.........................................

3x380 V amb neutre

marges de regulació:
amb U de sortida nominal................................

+39% - 5%

amb U de sortida en règim estalvi VM.............

+18% - 20%

amb U de sortida en règim estalvi VSAP.........

+10% - 24%

marges de freqüència......................................

48 Hz a 63 Hz

precisió de la tensió de sortida.........................

+/- 2% en qualsevol estat

de funcionament

estabilització..................................................... regulació independent
per fase
distorsió harmònica.............................................

nul·la

rendiment.......................................................... superior al 97%
temperatura ambient de treball.........................

-40º a 45º C

humitat relativa................................................. 0% al 95% no condensada
altitud màxima de funcionament.......................

2.400 m.s.n.m.

factor de potència admissible............................

0,5 induc. a 0,7

capacitiu
proteccions d’entrada........................................

magnetotèrmica per fase

ind. òptiques per fase en l’equip.......................

U de xarxa present

l’equip estarà dotat de bypass automàtic
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U en borns de sortida

disposarà d’una sistema ràpid d’assaig per efectuar els ajustos d’instal·lació de forma ràpida i precisa
no disposarà de sistemes de transmissió, servomotors, engranatges i corretges.
disposarà d’un limitador de puntes de corrent d’arrencada per eliminar els possibles disparaments dels ICP
haurà de disposar de la possibilitat d’ajust de la tensió de sortida a un valor qualsevol desitjat, dins de la
tolerància d’alimentació de les làmpades.
la velocitat de correcció de la tensió en estabilització serà inferior a 250 ms.
l’equip serà totalment electrònic i no disposarà de sistemes de transmissió, servomotors, engranatges i
corretges, etc.
incorporarà control per microprocessador
disposarà de comunicació mitjançant interface RS 485 el qual permet l’ajust des d’un ordinador a un
sistema de control d’enllumenat centralitzat
Cables per a enllumenat públic
Els cables que s’empraran per a l’enllumenat públic seran de coure electrolític de:

1 mm2
K = ------- = 0,014241 -------- segons UNE 20.003
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de resistència específica, i les seccions nominals que figuren als plànols.
Tots els conductors que s’utilitzin seran de les seccions especificades als plànols. La seva tensió nominal de
funcionament serà 0,6/1 kV i la tensió de prova de tres mil cinc-cents volts (3.500 V).
Els cables seran armats i amb coberta de PVC i un aïllament de polietilè reticular (XLPE) designació UNE
RVFV 0,6/1 kV.
L’armadura serà d’acer empavonat amb tractament anticorrosiu als cables múltiples i de material
magnètic (alumini) als unipolars.
La resistència màxima a vint graus centígrads (20º C) haurà de complir amb els valors assenyalats per la
norma UNE 21.022-82.
A la coberta, i de manera imborrable, hi figurarà el nom del fabricant, característiques i seccions dels
cables, segons UNE 21.123-91 apartat 20.
Els cables de connexió interior dels suports i caixes seran flexibles, classe V, segons UNE 21.022-82, amb
aïllament de polietilè reticular XLPE i coberta de PVC, tensió nominal mil volts (0,6/1 kV) , designació UNE RVK 0,61/ kV, i de secció mínima de dos amb cinc mil·límetres quadrats (2,5 mm2), segons UNE 21.123-91.

Tubs, canalitzacions de cables soterrats
Aquests tubs podran ser rígids o corrugats flexibles de doble cara, la interior llisa, i amb guia de polipropilè
inclosa. Segons norma UNE 50086-2-4N
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De polietilè d’alta densitat, color vermell, amb diàmetre exterior mínim de 90 mm per a canalitzacions sota
vorera i 160 mm per les de sota calçada.
Estancs i estables fins a una temperatura de seixanta graus centígrads (60º C). Alhora, seran no
propagadors de la flama i tindran un grau de protecció nou (9) contra damnatges mecànics.
La unió es farà amb maneguet i junta.

Fig. 46

Columnes i bàculs
La direcció facultativa podrà demanar al contractista un certificat d’homologació de les columnes
instal·lades.
En cas que els plànols de projecte no especifiquin una altra cosa, les columnes seran “troncocòniques” de
les dimensions especificades als plànols i construïdes en placa d’acer, classe AE-235, grau B, segons UNE
36.080.10985, com a mínim.
El tronc de con s’obtindrà en premsa hidràulica i anirà soldat seguint una generatriu, realitzant-se
l’esmentada soldadura amb fil continu i en atmosfera controlada, amb material compatible amb l’acer
base.
A l’extrem inferior se soldarà la placa d’ancoratge, de les dimensions especificades als plànols, i dotada
d’un cèrcol exterior de reforçament i cartabons de recolzament.
Per al seu ancoratge a la cimentació es disposaran els perns, construïts en acer d’alta resistència a la
tracció, cargolat l’extrem superior amb rosca d’una entrada i doblegat el ganxo inferior perquè s’agafi
millor a la massa de formigó.
Els perns d’ancoratge seran de la forma i dimensions indicats als plànols, d’acer F-111 UNE 36.011, i zincats.
L’obertura de la porta indicada als plànols presentarà llurs cantons arrodonits.
El marc de reforç exterior serà de ferro, passamà de 30 x 3, soldat exteriorment en línia contínua, i
interiorment amb segments per tal que la portella, encastada, ajusti perfectament.
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Anirà proveïda de portella en planxa d’acer amb dispositius de subjecció i pany, per tal de protegir contra
la possible entrada d’aigua a l’interior de la columna. La porta anirà unida a la columna per una cadeneta
galvanitzada.
l costat de la porta es disposarà en un lloc accessible, a l’interior de la columna, i soldat a aquesta, un
angular amb un orifici per a la subjecció del cable de terra. Es preveurà un passamà d’un mínim de 4 mm
de gruix, per a subjectar-hi la caixa de derivació.
Les columnes es lliuraran galvanitzades en tota la seva longitud, mitjançant immersió en bany calent. El
bany galvanitzat ha de contenir un mínim de 98,5% de zenc pur en pes, i s’haurà d’obtenir un dipòsit mínim
de 600 g/m2 sobre la superfície de la columna. Aquesta característica i la d’adherència, continuïtat i
aspecte superficial, s’adaptaran al que estableix el RD 2531/85. El gruix de galvanitzat en totes les
superfícies, incloses les portes, no serà inferior a 80 micres.
La superfície exterior de la columna no presentarà taques, ratlles ni abonyegaments. El cordó de soldatge
serà uniforme i continu; en cas contrari les soldadures es poliran degudament, per tal d’aconseguir un
acabat exterior de bona aparença i regularitat.
Les columnes i bàculs seran d’un únic tram, sense soldadures transversals.
També s’admetran en dos trams, com a màxim. En aquest cas, les unions es realitzaran tot introduint a
l’interior dels trams per unir un maniguet interior, d’una longitud no inferior a 100 mm, i d’un espessor igual al
de la menor d’ambdues peces, com a mínim, soldant-se les tres peces a la vegada i solidàriament, i seguint
en tot cas les instruccions i característiques de la soldadura de la generatriu.
En cas que sigui de dos trams, s’haurà d’aportar certificat de laboratori oficial d’assaig de càrrega per tal
de comprovar el compliment de les característiques mecàniques i de soldadures, segons normes UNE 72406-84 EN 40-6 i UNE 72-408-84 EN 40-8. També s’haurà d’adjuntar certificat que indiqui les característiques i
configuració de la unió dels dos trams, així com que el guix dels trams sigui el mateix.
Per tal d’assegurar la qualitat del procés productiu de bàculs i columnes, aquest haurà de complir els
requisits del sistema de qualitat segons les normes UNE - EN - ISO - 9002, certificat mitjançant el “Registre de
l’Empresa”.
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Fig. 47
Basaments de les columnes
Les dimensions dels basaments, per als diferents tipus de columnes, s’indiquen als plànols.
L’excavació es realitzarà de manera tal que les parets quedin verticals i el fons pla, evitant en aquest les
arestes arrodonides.
La cimentació s’efectuarà mitjançant formigó de resistència H-25 (si no s’especifica als plànols una
resistència superior), en el qual s’encastaran les perns d’ancoratge, situant-los de manera que la seva
col·locació resulti vertical i que sobresurti la longitud suficient per tal d’assegurar l’entrada completa de les
femelles de subjecció i llurs volanderes.
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Fig. 48

2.2.20.6

Conduccions

Quan la conducció es realitzi per sota les voreres els cables aniran dins de tubs de polietilè d’alta densitat,
que es col·locaran, envoltats de sorra, en una rasa de 40 cm d’amplada i 60 cm de fondària. Entre la sorra i
la terra compactada hi haurà una làmina de plàstic senyalitzadora del servei.
Dins de cada tub anirà un únic circuit.

90

El cable nu de coure s’estendrà paral.lel als tubs, dins de la sorra.

Fig. 49
Si la conducció va sota calçada la rasa tindrà 60 cm d’amplada i 1,00 m de fondària i els tubs aniran
envoltats de formigó H-20 en comptes de la sorra.
En aquest cas, el nombre de tubs serà igual al de circuits més un que es deixarà de reserva.
A cada extrem del pas sota calçada hi anirà una arqueta prefabricada o feta “in situ”, amb dimensions
que permetin la manipulació dels cables, amb tapa d’accés i
marc de ferro colat.

2.2.20.7

Mesurament i abonament

Conduccions per a canalitzacions d’enllumenat
El preu comprèn l’execució del metre lineal de rasa, segons dimensions i característiques, que s’assenyalen
als plànols corresponents.
Està inclosa l’excavació en qualsevol tipus de terreny i el rebliment de la rasa, la sorra, la cinta de
senyalització, tots els tubs necessaris per a passar els cables i el transport a l’abocador dels materials
sobrants.
En cas de conducció per a encreuaments de calçada, el preu inclou, a més, el formigó H-150 de
protecció.
També està inclosa la compactació fins a un noranta-cinc per cent (95%) del próctor normal.
Es mesurarà per metre lineal (ml).
Les arquetes es mesuraran i abonaran per unitat totalment acabada.
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Fig. 50

Punt de llum
Es defineix la unitat de punt de llum com el conjunt de la columna, llumenera tancada completa, equip
d’encesa, llum, caixa de connexió, cables de connexionat des de la caixa fins a la llumenera, posada a
terra de tot el conjunt, així com el dau de formigó amb els seus perns d’ancoratge, inclosa l’excavació.
També s’inclou la placa o presa de terra, així com accessoris i altres elements necessaris per al seu correcte
funcionament.
Es mesurarà per unitat (ut) acabada i comprovada.
Centre i quadres de maniobra
S’inclouen a l’esmentat concepte aquells materials degudament instal·lats necessaris per a la correcta
maniobra d’encesa, apagat, protecció i mesurament de les instal·lacions.
Aquesta unitat inclou principalment quadres metàl·lics d’acer inoxidable, cèl·lules fotoelèctriques, rellotge
horari, comptadors, amperímetres i voltímetres, interruptors diferencials i magnetotèrmics, fusibles, armaris,
comptadors, posada a terra, basament per al corresponent ancoratge, cables elèctrics de connexió fins al
quadre de baixa tensió dins l’estació transformadora.
Inclou l’esmentada unitat, el subministrament i instal·lació de l’armari de maniobra, com a continent dels
elements abans esmentats, així com l’obra civil d’assentament d’aquest. Tot això degudament
connexionat i posat en servei.
Es mesurarà per unitat (ut) acabada i en servei.
Cables
Al preu assignat per metre lineal (ml) queda comprès el cost de totes les operacions d’adquisició, transport,
carreteig i col·locació del cable, així com la retirada i l’abonament de les bobines corresponents.
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Es mesurarà per metres lineals realment instal·lats.
El cablejat interior de les columnes està inclòs dins del preu de la unitat de punt de llum.
Equip estabilitzador-reductor de tensió
Es mesurarà i abonarà per unitat. El preu inclou el subministrament i la instal·lació, així com tots els materials i
operacions necessàries per a deixar-lo totalment instal·lat.

2.2.21

Xarxes de telecomunicacions

2.2.21.1

Xarxa telefònica

Totes les infraestructures telefòniques soterrades es construiran d’acord amb el projecte aprovat i les
especificacions de la companyia telefònica.
Materials
Tots els materials a emprar seran els homologats per la companyia telefònica i els definits als plànols i al
present plec.
Materials homologats en telefònica
Tubs de PVC rígid Ø 110, Ø 63 i Ø 40 mm, especificació núm. 634.008, codis núms. 510.505 (110x1,2), 510.696
(63x1,2) i 510.700 (40x1,2).
Colzes de PVC rígid Ø 110 i Ø 63 mm, especificació núm. 634.024, codis núms. 510.172 (110/90/490), 510.718
(110/45/5000), 510.726 (63/45/2500) i 510.734 (63/90/561).
Netejador i adhesiu per encolar unions de tubs i colzes, codis 510.866 i 510.858.
Suport d’enganxament de politges, per tir de cable, codi núm. 510.203.
Regletes i ganxos per a suspensió de cables, especificació núm. 634.016, codis núms. 510.777 (regleta tipus
C), 510.785 (ganxo tipus A, per a un cable) i 510.793 (ganxo tipus B, per a dos cables).
Tapes per arquetes i cambres
Arquetes prefabricades
Cambres prefabricades
Canalitzacions
Totes les canalitzacions es construiran segons els prismes formigonats homologats per la companyia
telefònica. Quan la canalització discorri per sota voravia, l’altura mínima entre el paviment de voravia i el
sostre del prisma serà de quaranta-cinc centímetres (0,45 m).
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Fig. 51

Als encreuaments de vials i als possibles trams sota calçada, l’esmentada altura mínima serà de seixanta
centímetres (0,60 m).
Malgrat que puguin anar juntes en el mateix prisma, caldrà distingir les conduccions de la xarxa primària,
normalment de diàmetre 110 mm, de les de la xarxa secundària que podran ser de 110 mm, 63 mm o de 40
mm. Cal pensar que un tub de 63 mm pot portar, o bé un cable o un màxim de deu connexions, i que un
tub de 40 mm pot portar un màxim de quatre connexions. S’entendrà per xarxa primària la que comunica
la xarxa principal exterior amb armaris de connexió, i per xarxa secundària la que condueix únicament
connexions dels armaris de connexió als edificis.
Col·locació de tubs i formigonat de les canalitzacions telefòniques
Un cop anivellada la rasa, se li abocarà una capa de formigó de vuit centímetres (0,08 m), i sobre
d’aquesta s’hi col·locarà la primera capa de tubs, tot subjectant-los amb un suport distanciador cada
setanta centímetres (0,70 m). Una vegada col·locada aquesta capa, s’abocarà formigó dins fins a cobrir
tres centímetres (0,03 m); llavors s’hi col·locarà la segona capa.
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L’operació es repetirà tantes vegades com capes de tubs tingui la canalització, fins a escampar sobre la
darrera capa una protecció de vuit centímetres (0,08 m) de formigó.
Tot seguit es reomplirà la rasa amb terra. La unió dels tubs de PVC es realitzarà acoblant l’extrem recte d’un
d’aquests amb l’extrem de la copa de l’altre, i encolant-los amb un adhesiu, a base de dissolució de PVC,
dissolvent orgànic volàtil.

Fig. 52

Els àrids a emprar el formigó no han de superar els vint-i-cinc mil·límetres (0,025 m) en un vuitanta-cinc per
cent (85%), tolerant-se en el quinze per cent (15%) restant a una dimensió de trenta mil·límetres (0,030 m).
Es recorda al contractista l’obligació de comprovar que els conductes per a l’estesa de les línies
telefòniques han quedat lliures d’elements estranys.
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Fig. 53
Per això es procedirà a un mandrinat dels conductes de PVC, amb un cilindre de 0,10 m de longitud i
diàmetre adequat, segons la normativa de la CT.
A més, es deixarà un cable guia per a la posterior col·locació dels cables telefònics.
Arquetes i elements singulars
Els principals elements de la xarxa telefònica són les cambres de registre i les arquetes. Són elements de
registre que se situen a diferents punts de la xarxa amb funcions de molts pus. Les cambres de registre són
elements de grans dimensions que poden situar-se a zona de calçada (preferentment amb accés des de
la zona de vorera). Serveixen per registrar les grans canalitzacions, de manera que, en un sector de sòl
urbanitzable, normalment només s’hi construirà un element d’aquest tipus que connectarà la xarxa del
sector amb la portada general del servei telefònic.
Les arquetes són registres de menor dimensió que normalment se situen a zona de vorera. Poden ser del
tipus anomenat D, H, F i M.

Fig. 54
Totes les infraestructures telefòniques soterrades es construiran d’acord amb el projecte aprovat i les
especificacions de la companyia telefònica.
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Les canalitzacions estaran formades per tubs de PVC normalitzats per la companyia telefònica, elements
separadors normalment subministrats per la companyia, i protecció de formigó de 20 N/mm2 de resistència
característica (H-20).
La distància entre el fons de la rasa en vorera, i la part superior de la vorada col·locada serà d’1 m.
Arqueta tipus H

Fig. 55
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Arqueta tipus D

Fig. 56
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Cambra BR

Fig. 57
Mesurament i abonament de les obres
Les cambres de registre i arquetes de telefònica es mesuraran i es pagaran per unitats totalment
acabades. El preu unitari inclou l’excavació, el subministrament i col·locació i tots els materials i les
operacions necessàries per al correcte acabat de l’obra, exceptuant els materials que, d’acord amb els
convenis existents, han de subministrar les companyies, el qual solament inclou la seva col·locació o
instal·lació i el transport.
Els preus unitaris inclouen, també, els possibles excessos per entrada i connexions.
Les conduccions telefòniques es mesuraran i s’abonaran per metres lineals de conducció acabada. Els
preus unitaris inclouran les excavacions de les rases, els rebliments, el formigó i els transport i la col·locació
de tots els materials que d’acord amb els convenis existents, han de subministrar les companyies.
El mandrinat de conductes està inclòs en cadascun dels preus per metre lineal de cada tipus diferent i, per
tant, el contractista no tindrà cap dret a reclamar el seu abonament per separat.

2.2.22

Xarxa de gas canalitzat

Sempre que es construeixi xarxa de gas canalitzat, l’execució de l’obra complirà de forma obligatòria amb
tot el que s’especifica a les ITC-MIG (Instruccions Tècniques Complementàries del Ministerio de Industria i
Energia relatives a la xarxa de gas). També es compliran en tot moment les normes pròpies de la
companyia concessionària que haurà de rebre l’obra i fer-se càrrec del servei. Normalment, serà la
mateixa companyia, o qualsevol empresa homologada per la companyia, la que executarà l’obra
mecànica (implantació de les canonades) mentre que l’empresa adjudicatària executarà les obres civils
d’excavació i rebliment de rases, i la protecció de les canonades.
L’excavació i terraplenat de les rases complirà amb tot el que s’especifica a l’apartat 1.5, relatiu a
rebliment de rases.
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Fig. 58

Profunditat de soterrament

Profunditats mínimes segons reglament
Tipus de distribució Lloc d’instal·lació
Vorera

Calçada

Distàncies mínimes a altres serveis

Tipus de distribució Encreuaments
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Paral·lelismes

Quan no puguin respectar-se aquestes mides mínimes, s’hauran de col·locar entre la canonada de gas i el
servei més proper, proteccions mecàniques de diferents.
Mesurament i abonament de les obres

Fig. 59
Sempre que el pressupost no especifiqui una altra cosa, la xarxa de gas canalitzat es mesurarà i abonarà
per metres lineals de canalització, que inclourà l’excavació, el rebliment, la sorra, làmina de senyalització,
tubs de protecció, el transport i la col·locació de tots els elements i materials que, d’acord amb els
convenis, han de subministrar les companyies.

S’entendrà que els preus definits inclouen tots els materials i operacions necessàries per acabar les obres
amb la qualitat definida.

L’obra civil dels armaris i cambres de conversió d’alta a baixa pressió i d’alta a mitjana pressió, es
mesuraran i abonaran per unitat totalment acabada
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2.2.23

Encreuament i paral·lelismes entre xarxes de serveis

Durant l’execució de les obres es comprovarà especialment la disposició de paral·lelismes i encreuaments
entre les diferents xarxes de serveis en tots els punts del seu recorregut. A les zones de xamfrà, encreuament
i zones amb elements singulars, es dibuixaran i acotaran seccions de coordinació i els trams singulars on
determinats serveis (generalment l’aigua, el gas i la mitjana tensió) s’enfonsen per possibilitar l’encreuament
amb altres xarxes.

Fig. 60
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Fig. 61

Fig. 62

Plànols
Qualsevol canvi que es produeixi en l’execució de l’obra, respecte a les diferents xarxes del projecte, cal
que quedin reflectides en els plànols del projecte de liquidació.
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2.3 PAVIMENTACIÓ
L’activitat de pavimentació s’ha de realitzar preceptivament després de construïda la infraestructura de
serveis i d’acceptar la capa de subbase granular que haurà servit de plataforma de treball per a realitzar
una part de l’obra d’urbanització. Consisteix principalment en la col·locació de la capa de formigó de
base a voreres, la capa de base de calçada i les capes de paviment.

Fig. 63

Fig. 64

2.3.1

El formigó de base a voreres

Llevat que la direcció de les obres disposi una altra ordre, el formigó a voreres es col·locarà en fase prèvia
a la construcció de les capes de base i de paviment. Després d’acceptar les infraestructures de serveis, els
elements singulars situats a la vorera i la capa de coronament del terraplè de vorera, es procedirà a
col·locar la capa de formigó de base que servirà d’assentament a les llosetes i panots, i protegirà les
infraestructures de serveis construïdes.

2.3.1.1

Condicions mínimes d’acceptació

El formigó serà de consistència intermèdia, entre la plàstica i la tova, de manera que no sigui massa sec
(dificultats per reglejar) ni massa fluid (falta de resistència). A l’assaig de consistència s’obtindrà un
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assentament del con d’Abrams entre cinc centímetres (5 cm) i vuit centímetres (8 cm). La resistència
característica mínima a obtenir serà de cent quinze newtons per mil·límetre quadrat (FcK ≥ 15 N/mm2),
sempre que el projecte no indiqui una resistència superior.

2.3.1.2

Mesurament i abonament de les obres

Llevat que el pressupost del projecte especifiqui una altra cosa, es mesurarà i abonarà per m2 realment
executats, mesurats sobre perfil teòric.

S’entendrà que el preu unitari inclou el refinament definitiu i la compactació de la superfície de
coronament en terres, els encofrats necessaris per a deixar els forats dels escossells, el subministrament i
posada en obra del formigó i tots els materials, maquinària i diferents operacions necessàries per acabar
correctament la unitat d’obra.

2.3.2

Capes de base

Es defineix com a capa de base la que suporta directament el paviment. Podrà ser de material granular
(tot-u artificial), de grava-ciment o asfàltica.

S’exigirà exhaustivament les condicions del PG-4 per l’acceptació de la procedència de la base granular.

Fig. 65

2.3.3

Bases de tot-u artificial

El tot-u artificial és una barreja d’àrids procedents d’una instal·lació d’esmicolament amb granulometria de
tipus continu.

Condicions mínimes d’acceptació:
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Granulometria:
La fracció que passi pel tamís 80 µm UNE serà inferior a 2/3 de la fracció que passi pel tamís 40 µm UNE.
La corba granulomètrica dels materials es trobarà compresa entre les que Figuren al quadre següent:

Tamisos

Garbellament ponderat acumulat (%)

UNE TA (40) TA (25)
45 100

---------

2575-100

100

2060-90

75-100

1045-70

50-80

L’índex de “lajas” serà inferior a trenta-cinc (<35).
El desgast del material mesurat segons l’Assaig de Los Angeles serà inferior a trenta-cinc (<35).
El material serà no plàstic i tindrà equivalent de sorra superior a 30.
El coeficient de neteja no serà inferior a dos (2).
El material no podrà ser meteoritzat, de manera que totes les característiques de granulometria i qualitat es
conservin després de compactar la tongada (execució de l’assaig del material després de compactar).
Per aquest motiu es rebutjarà tot tipus de material meteoritzat.
El material tindrà un índex CBR superior a 80 per a una compactació del 100% de l’Assaig Próctor Modificat.
El mòdul de compressibilitat amb l’assaig de càrrega amb placa segons la norma NLT 357/86 no serà
inferior a 120 per a seccions T0-T1 ni a 100 per a seccions T2-T3.
La densitat de la capa de base granular compactada serà superior al 100% de la màxima densitat
obtinguda a l’Assaig Próctor Modificat. Aquesta condició de densitat es complirà també a totes les zones
singulars de la capa compactada (vora, pous, embornals i elements singulars de calçada).
La diferència entre la superfície acabada i la de projecte serà

20 mm.

Mesurament i abonament
La base de material granular es mesurarà i abonarà per metres cúbics mesurats sobre perfil teòric després
de compactar. S’entendrà que el preu unitari comprèn el refinament i la compactació de la capa de
subbase i totes les operacions i materials necessaris per deixar la unitat d’obra correctament acabada.
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2.3.4

Bases de grava-ciment

Són materials formats per barreja homogènia d’àrids, ciment i aigua, segons les proporcions d’una fórmula
de treball prèviament aprovada, que després d’estesos i compactats formen la capa de base a calçades.

Condicions mínimes d’acceptació
Granulometria dels àrids:
La corba granulomètrica es trobarà compresa entre les indicades al quadre:

Tamisos

Acumulat en %

UNE GC1

GC2

40------

100

25 100

75-100

2070-100

65-90

1050-80

40-70

La fracció retinguda en el tamís 5 UNE presentarà com a mínim un 50% en pes d’elements amb dues o més
cares de fractura.
La qualitat mesurada segons l’assaig de Los Angeles presentarà un coeficient inferior a trenta (< 30). Els
àrids seran no plàstics i amb equivalent de sorra superior a trenta (> 30).
Els àrids no presentaran contingut de matèria orgànica superior al 0,05%, proporció de sulfats al 0,5%.
El contingut mínim de ciment serà sempre del tres per cent (3%).
La resistència a compressió als 7 dies, amb provetes fabricades amb el motllo i compactació del Próctor
Modificat serà superior a trenta-cinc quilograms per centímetre quadrat (< 35 kg/cm2)).
S’exigirà en tota la zona d’obres, fins i tot a punts singulars com ara vora pous o embornals, una densitat
superior al noranta-set per cent (97%) de la màxima densitat obtinguda a l’Assaig Próctor Modificat de la
barreja amb ciment.
El reg asfàltic de guarit de la grava-ciment s’aplicarà abans de passades dotze hores des de la seva
compactació.

Mesurament i abonament
Es mesurarà i abonarà als preus definits al pressupost del projecte. S’entendrà que els preus comprenen el
subministrament i transport del material, així com la preparació, refinament i compactació de la superfície
de la subbase per a la seva acceptació, i tots els materials i operacions necessàries per al correcte acabat
de la unitat d’obra.
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2.3.5

Bases asfàltiques

Les bases asfàltiques són mescles bituminoses, en fred o en calent, d’àrids grossos i un lligant bituminós.
Compliran les condicions per a mescles grosses del punt 3.3 d’aquest plec.
Es mesuraran i abonaran seguint el mateix criteri que qualsevol altre tipus de base esmentat anteriorment.

2.3.5.1

Paviments asfàltics

Els paviments asfàltics poden ser paviments de barreja asfàltica en calent, paviments de barreja asfàltica
en fred, o tractaments asfàltics superficials. El paviment més usual en calçades és de barreja asfàltica en
calent. Els tractaments asfàltics superficials es tractaran a l’apartat relatiu a paviments de trànsit restringit.

2.3.5.2

Paviments asfàltics en calent

Poden ser d’una única capa de rodadura o de dues capes.

Fig. 66

2.3.5.3

Condicions mínimes d’acceptació

Lligants bituminosos. Podran ser del tipus B 40/50, B 60/70, B 80/100.
Granulometria dels àrids. L’àrid gros procedirà d’instal·lació d’esmicolament. La porció retinguda al tamís 5
UNE contindrà com a mínim un 75% en pes d’elements amb dues o més cares de fractura. La granulometria
dels àrids es trobarà compresa entre les del següents quadre, segons el tipus de barreja que es tracti.

Mescles a emprar: rodadura tipus D, intermèdia tipus D, S, G.
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Rodadura

D12 - S12

D20 - S20

≥6

3-5

El coeficient de desgast de Los Angeles serà inferior a 30. Per a vials de gran capacitat on es prevegin altes
velocitats s’exigirà un coeficient de poliment accelerat superior a quaranta (0,40) (únicament a capa de
rodadura). L’índex de partícules planes serà inferior a trenta (< 30) (únicament vials amb gran capacitat i
trànsit pesant).
Les condicions d’adhesivitat i característiques del filer compliran les condicions obligatòries per a
construcció de carreteres (PG3 i PG4).
La barreja d’àrids en fred tindrà un equivalent de sorra inferior a trenta (>30).
Pel que fa a l’obtenció de la fórmula de treball, instal·lació de fabricació, equip d’execució i proves de
l’Assaig Marshall, es compliran totes les condicions exigides per a construcció de carreteres (PG3 i PG4).

2.3.5.4

Mesurament i abonament de les obres

S’abonarà per tonelades realment col·locades, mesurades a partir dels perfils teòrics i les densitats realment
obtingudes a obra. Si el pressupost del projecte no especifica altra cosa, s’entendrà que el preu inclou, a
més, la preparació de la superfície de la capa de base, els regs d’imprimació i adherència, i totes les
operacions i materials i maquinària necessaris per al correcte acabament de la unitat d’obra.

Criteris de projecte de mescles pel mètode Marshall (NLT-159/86)
CARACTERÍSTICA

TRÀNSIT PESAT TRÀNSIT MITJÀ TRÀNSIT LLEUGER

Nombre de cops per cara 75
Estabilitat (KN)

> 10

75

7,5 - 12,5

75
7,5 - 12,5

Deformació (mm) 2 - 3,5 2 - 3,5 2 - 3,5

Buits en mescla (%)
capa de rodadura 4 - 6

3-5

3-5

capa intermèdia

4-8

3-8

3-8

capa de base

4-9

3-9

3-9

Les toleràncies admissibles, respecte de la fórmula de treball, seran les següents:

Àrids i filer:
tamisos superiors al 2,5 UNE ......................................... ±4% del pes total d’àrids
tamisos compresos entre 2,5 UNE i UNE 80µ m............

±3% del pes total d’àrids

tamís UNE 80 µ m ...........................................................

±1% del pes total d’àrids
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Lligant:
lligant ...............................................................................

±0,3% del pes total d’àrids

Durant la posada en obra temperatura de la barreja en sortir del barrejador no serà superior a cent
vuitanta graus (> 180º).

2.3.5.5

Microaglomerat en calent

El microaglomerat en calent és la combinació d’àrids fins i un lligant bituminós, essent necessari escalfar
prèviament els àrids i el lligant. La barreja s’estendrà i compactarà a temperatura superior a la de
l’ambient, en capes de gruix entre 10 i 500 mm.

2.3.5.6

Condicions mínimes d’acceptació

Lligants bituminosos: podran ser del tipus B 40/50 o B 60/70
Granulometria dels àrids: l’àrid procedirà d’instal.lació d’esmicolament. Contindrà com a mínim un 90% en
pes d’elements amb dues o més cares de fractura.

SEDAS

TAMISATGE PONDERAL

UNE

ACUMULAT (%)
----- MC 12 MC 10 MC 8

16

100 --------- -------

12,5

85-100

100

10

70-90

85-100 100

88

--------

--------

5

50-70

60-80 70-85

2,5

35-50

40-55 50-65

5-100

GRUIX DE LA CAPA EN mm TIPUS DE MESCLA

40 - 50
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MC 12

El coeficient de desgast de Los Angeles serà inferior a vint-i-cinc (< 25). El coeficient de poliment accelerat
de l’àrid serà superior a quaranta-cinc centèsimes (> 45). L’índex de partícules planes serà inferior a vint-icinc (< 25).
Es considera que l’adhesivitat serà suficient quan la superfície coberta sigui superior al 95% de l’àrid gros
(NLT-166/76) i superior a quatre (> 4) segons NLT-355/74 per a l’àrid fi.
La barreja d’àrids en fred tindrà un equivalent de sorra superior a quaranta-cinc (> 50), segons la norma
NLT-113/72.
Pel que fa a l’obtenció de la fórmula de treball, instal·lació de fabricació, equip d’execució i proves
d’assaig Marshall, es compliran totes les condicions exigides per a construcció de carreteres (PG4).
S’assenyalaran les temperatures màximes i mínimes de l’escalfament previ a la sortida de la barrejadora,
així com les temperatures mínimes a la descàrrega del transport i de l’inici de la compactació.
Les toleràncies admissibles, respecte de la fórmula de treball, seran les següents:
Àrids:
Sedassos superiors al 2,5 UNE
Sedassos compresos entre 2,5 UNE i UNE 80 µm

Lligants:
A establir per la direcció d’obra.

Coloració:
Al microaglomerat se li podrà donar color amb producte tipus “bayferrox” o similar i color a escollir per la
direcció d’obra.

Fig. 67
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Mesurament i abonament
S’abonarà per Tn realment col·locats, al gruix especificat en projecte. Si el pressupost del projecte no
especifica una altra cosa, s’entendrà que el preu inclou la preparació de la superfície de la capa de base,
els regs d’imprimació, adherència i color, si s’escau, i totes les operacions, materials i maquinària necessaris
per al correcte acabament de les unitat d’obra.

Tamís UNE

Acumulat en %

5 90-100
2,5

65-90

1,25 45-75

El coeficient de desgast de l’àrid gros mesurat segons l’assaig de Los Angeles serà inferior a trenta-cinc (<
35).
Mescles asfàltiques en fred
Pel que fa als àrids, compliran totes les especificacions relacionades per als paviments asfàltics en calent.
Per a la resta de materials i condicions d’execució es complirà la norma de carretera (PG3). Es mesuraran i
abonaran d’igual manera que les mescles en calent (Tn).

2.3.6

Paviments de formigó

Els paviments de formigó són lloses de gruix superior a quinze centímetres (>0,15 m) i inferior a vint-i-cinc
centímetres (<0,25 m); es construiran “in situ” mitjançant estesa del formigó i execució de juntes de
dilatació i/o contracció.

0,15 m < g < 0,25 m
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Fig. 68

2.3.6.1

Condicions mínimes d’acceptació

Resistència característica. Als paviments de formigó, amb motiu de l’assaig a flexo-tracció, s’ajusta a més a
la forma de treball de les lloses, es mesurarà la resistència a flexo-tracció. En qualsevol cas, la resistència a
flexo-tracció a vint-i-vuit dies serà superior a trenta-cinc quilograms per centímetre quadrat (HP-35). En cas
que el projecte defineixi HP-20, la resistència característica a flexo-tracció serà superior a quaranta kg/cm2.
La relació en pes aigua-ciment no serà superior a quaranta-sis centèsimes (0,46).
La consistència del formigó serà entre plàstica i tova. No s’admetrà formigó amb assentaments del con
d’Abrams inferiors a cinc centímetres (5 cm) ni superiors a vuit centímetres (8 cm).
A fi d’obtenir resistència suficient al desgast s’exigirà que, com a mínim, un trenta per cent (30%) en pes de
la sorra sigui de tipus silici.
La corba granulomètrica de l’àrid fi estarà compresa entre els límits del quadre següent:
L’àrid ha de presentar un equivalent de partícules sílices no serà inferior al trenta per cent (> 30%).
Es compliran també tots condicionants relacionats a la normativa oficial per a la recepció de formigons
d’obres de fàbrica i estructures d’edificació.
Les juntes podran ser de construcció o dilatació o contracció. La distància entre juntes serà inferior a vint
vegades el gruix. En el cas de lloses rectangulars la relació entre longituds serà inferior a 2:1. Tampoc es
podran disposar angles interiors de les lloses inferiors a seixanta-graus (60º).

Fig. 69
elements singulars de calçada (pous i embornals) es faran coincidir sermpre amb una junta.
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Fig. 70
Serà obligatòria la realització d’un tram de paviment de prova que permeti comprovar les principals
característiques del paviment (color, textura, resistència, condicions de guarit, possible necessitat d’emprar
additius, juntes, acabat superficial, etc.).

Fig. 71
Si la junta és serrada, s’efectuarà l’operació de serrat entre sis i vint-i-quatre hores després de col·locat el
formigó en obra. La profunditat del serrat estarà compresa entre 1/4 i 1/3 del gruix de la llosa.
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Fig. 72
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Fig. 73

2.3.6.2

Mesurament i abonament

Si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, els paviments de formigó es mesuraran i
abonaran per metres quadrats realment col·locats, mesurats sobre perfil teòric. S’entendrà que el preu
unitari inclou la preparació de la superfície de base, la fabricació i col·locació del formigó, l’execució de
les juntes, guarit, acabats superficials i tots els materials i operacions necessàries per al correcte acabat de
la unitat d’obra.

2.3.7

Paviments de peces de formigó

Les peces de formigó per a pavimentació són blocs prefabricats de formes, dimensions i gruix, color i
disposició definides al projecte, que després de col·locats en obra formaran el paviment (paviments de
llambordes).

Fig. 74

2.3.7.1

Condicions mínimes d’acceptació

La coloració, la forma, dimensions i trama de disposició serà la definida específicament als plànols del
projecte.
Exemples d’algunes formes i disposicions que es troben actualment comercialitzades.
Toleràncies de dimensions
Les partides de peces amb desviament superior a les toleràncies especificades seran rebutjades.
tolerància màxima de mides en planta............± 2 mm
tolerància màxima de gruix..............................±3 mm

Resistència
117

La resistència característica a compressió del formigó del prefabricat a vint-i-vuit dies serà superior a
quaranta newtons per mil·límetre quadrat (> 40 N/mm2) (Proveta cúbica de 8x8x8 cm UNE 7015). El desgast
segons norma UNE 7015, amb carborúndum i per a un recorregut de 1.000 m, serà inferior a dos mil·límetres
(> 2 mm). Aguantaran vint cicles de congelació sense presentar esquerdes ni cap alteració visible.
L’assentament de la llamborda serà sobre llit de sorra de 3 a 5 cm de gruix, perfectament anivellada. El
contingut d’argiles i matèria orgànica serà inferior al 3%. El contingut de fins de la sorra serà molt reduït. La
corba granulomètrica es trobarà entre les del quadre següent:

passa

mm %que
4,76

5-100

2,38 80-100
1,19 50-85

Les llambordes s’uniran per compactació i vibració d’una capa de sorra de segellat, si el projecte no indica
una altra cosa.

Fig. 75
La sorra de segellat no contindrà partícules superiors a 1,25 mm, es trobarà seca en el moment de
l’execució i contindrà un màxim del 10% en pes de material fi que passi pel tamís de 0,08 mm.
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El gruix de la junta entre llambordes no serà superior a tres mil·límetres (< 3 mm).
Tolerància del paviment acabat. Totes les llambordes hauran de quedar perfectament anivellades, de
manera que la comprovació amb regla de tres metres no acusi diferències superiors a un centímetre.

2.3.7.2

Mesurament i abonament

Si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, els paviments de formigó es mesuraran i
abonaran per metres quadrats de paviment correctament acabat. El preu unitari inclourà, a més, el
subministrament, el transport i la col·locació, la preparació de la superfície de base, el llit de sorra o
formigó, el segellat i tots els materials i operacions necessàries per al correcte acabat de la unitat d’obra.

2.3.8

Paviments lleugers per a vianants o trànsit restringit

Normalment, aquests tipus de paviments corresponen a zones de vorera, passeig i vials de trànsit restringit
que disposen d’una única superfície per a trànsit mixt (vials sense vorera).

Aquests tipus de paviments, que normalment s’acabaran a la fase d’urbanització secundària del sector
(després de la construcció dels espais parcel·lats) poden ser de tipus molt variat, segons els disseny urbà.
Ens referim als següents tipus de paviment:

2.3.8.1

Paviments de sauló

El sauló és sorra procedent de roca granítica meteoritzada, obtinguda per excavació.
Durant l’extracció s’ha de retirar la capa vegetal. No ha de tenir argiles, margues o d’altres materials
estranys.
La fracció que passa pel tamís 0,080 UNE ha de ser inferior a 2/3, en pes, de la que passa pel tamís 0,40 UNE.
La composició granulomètrica ha de ser l’adequada al seu ús i la que es defineix a la partida d’obra en
què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF.
Mida del granular.............................................................

≤ 50 mm

Coeficient desgast Los Angeles (NLT-149/72)................

< 50

Índex CBR (NLT-111)...................................................... < 20
El contingut en matèria orgànica serà nul.
El subministrament i l’emmagatzematge es faran de manera que no s’alterin les seves condicions.
Els paviments de sauló poden portar estabilitzants, que seran del tipus que especifiqui el pressupost del
projecte o la direcció de l’obra.

2.3.8.2

Paviments de tractament superficial amb acabat superficial de sorra silícia

Es construiran sempre sobre una base de tot-u artificial sense fins o de macadam i es complirà tot el que
s’especifica a la normativa oficial PG3 (art. 502). Pel que fa al tractament superficial es complirà també tot
el que s’especifica al PG3 (532).
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Pel que fa a la capa de sorra d’acabat serà preceptivament de naturalesa silícia. El seu gruix sense
compactar serà com a mínim d’un centímetre (1 cm) i, en qualsevol cas, serà suficient per a tapar després
de compactar el color negre de l’asfalt. La coloració de la sorra serà la definida al projecte i tindrà un
equivalent superior a seixanta (EQA > 60 ).

Fig. 76

2.3.8.3

Paviments de macadam

El paviment de macadam es forma estenent i compactant un àrid gros, en tongades compreses entre 10 i
20 cm de gruix, i reblenant els forats amb un àrid fi anomenat pedregoleig, el qual també es compactarà.
S’humitejarà la superfície i se li donarà un acabat final amb corró estàtic.
L’àrid gros procedirà de la matxucada i trituració de pedrera i graves naturals, amb la granulometria
següent:
haurà de contenir com a mínim un 75%, en pes, amb dues o més cares de fractura
el desgast del material segons l’Assaig de Los Angeles, serà inferior a trenta-cinc (<35).
L’àrid fi o pedregoleig podrà ser: sorra natural, sòl seleccionat, detritus de matxucada o material local.
Complirà les següents condicions mínimes d’acceptació:
passarà per un garbell 10 UNE
la fracció de material retinguda pel tamís 5 UNE haurà de contenir com a mínim el 85%, en pes
la fracció que passi pel tamís 0,080 UNE estarà compresa entre 10 10% i el 25%, en pes
no serà plàstic i tindrà l’equivalent de sorra superior a 30

2.3.8.4

Paviments de pedra natural (lloses, llambordes)

La pedra haurà de ser homogènia, de gra fi uniforme i de textura compacta. No presentarà esquerdes,
nòduls, zones metereoritzades ni cap tipus de defecte visible.
Pel que fa a les condicions de qualitat de pedra, s’exigirà densitat superior a 2.500 kg/m3,, resistència a
compressió superior a 1.300 kg/cm2, coeficient de desgast inferior a tretze centèsimes de centímetre (0,13
m) i haurà de resistir vint cicles de congelació sense presentar cap alteració visible (normes UNE 7067, UNE
7068, UNE 7069 i 7070).

2.3.8.5

Paviments asfàltics

Compliran tot el que s’especifica al capítol 3.3, relatiu a paviments de calçada.
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2.3.8.6

Paviments de formigó amb disseny de juntes

Compliran tot el que s’especifica al capítol 3.4 a paviments de calçada.

2.3.8.7

Paviments de rajols hidràulics

Els paviments de llosetes premsades per a voreres, passeigs o espais de vianants, es construiran sempre
sobre un llit de formigó de resistència característica mínima de cent cinquanta quilograms per centímetre
quadrat (H-150) o superior, si així ho especifica el projecte. El llit de formigó s’assentarà sempre sobre una
esplanada de sòls adequats o seleccionats, sempre que al projecte no es defineixi capa de subbase i
base.

Fig. 77
Les llosetes tindran una resistència al ròssec amb carborúndum i per a un recorregut de 1.000 m, inferior a
dos mil·límetres (< 2 mm) (UNE 7015).

2.3.8.8

Mesurament i abonament

Els paviments lleugers per a vianants o trànsit restringit, amb l’excepció del sauló i del macadam,
s’abonaran per m2 realment col·locats, segons el gruix especificat al projecte. El paviment de sauló i el
macadam es mesurarà i abonarà per m3 realment col·locats. Si el pressupost del projecte no diu altra cosa,
s’entendrà que el preu inclou la preparació de la superfície de la capa de base i totes les operacions i
materials necessaris per al correcte acabament de la unitat d’obra.

2.3.9

Elements singulars

Guals
Els guals per a vehicles, vianants i minusvàlids es construiran sempre sobre un llit de formigó, amb una
resistència de 15 N/mm2 (H-20) assentat sobre una esplanada de sòls adequats o seleccionats, sempre que
al projecte no es defineixi capa de subbase o base.
Les llosetes o peces de formigó es col·locaran amb morter de ciment.

121

Fig. 78

2.3.9.1

Escocells

Seran del tipus grafiat als plànols del projecte, col·locant les peces que el formen sobre una base de
formigó H-15. En cap cas podran ser atravessats per un servei, quedant el seu espai interior totalment lliure.

2.3.9.2

Mesurament i abonament

Els guals i els escossells es mesuraran i abonaran per unitat si el pressupost del projecte no diu una altra
cosa. El preu inclou l’excavació, preparació de la superfície, la capa d’assentament, el llit de formigó, les
llosetes o peces de formigó i totes les operacions i materials necessaris per al correcte acabament de la
unitat d’obra.

2.3.10

Senyalització

La senyalització del sector a urbanitzar comprèn les marques vials o senyalització horitzontal i els senyals de
circulació o senyalització vertical, tot d’acord amb els plànols del projecte. Tant pel que fa als materials
com a l’execució de les obres es compliran en tot moment les normes de trànsit vigents (Codi de
Circulació), les normatives de carreteres a les zones d’accessos i la normativa pròpia municipal. Les
condicions mínimes de qualitat seran les fixades a la normativa oficial de carreteres (PG3). Pel que fa a la
senyalització vertical es complirà tot el que defineix la monografia de l’Institut Català del Sòl per al
desenvolupament del transport (Normes de Senyalització vertical urbana).
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2.3.11

Senyalització horitzontal o marques vials

Fig. 79
S’entén per marques vials aquelles línies, paraules, números i símbols sobre el paviment o vorades, realitzats
amb pintura, termoplàstics en calent o fred i cintes prefabricades, que serveixen per regular el trànsit de
vehicles i vianants.
Cal que compleixin els següents requisits:
visibilitat diürna i nocturna
resistència al lliscament
resistència a la deterioració
Les marques vials compliran amb el que s’estableix a la Norma 8.2-IC “Marques vials”, de març de 1987
(BOE 29.09.87), i al Plec de condicions de la senyalització horitzontal de carreteres sobre paviments flexibles
redactat per CEDEX (octubre de 1990).
També compliran les prescripcions tècniques obligatòries que s’indiquen a continuació:
el valor del coeficient W1 a què es refereix l’article 278.5.3. del PG3 no serà inferior a 7. Igualment, cap dels
assaigs del grup b) de l’article 278.5.1.2, podrà treure una qualificació nul·la.
El valor inicial de retroreflexió, mesurada entre 48 i 96 hores després de l’aplicació de la pintura, serà com a
mínim de 300 milicandeles per lux i metre quadrat.
El valor de la retroreflexió als 6 mesos de l’aplicació serà com a mínim de 160 milicandeles per lux i metre
quadrat.
El grau de deteriorament de les marques vials, mesurat als 6 mesos de l’aplicació, no serà superior al 30%.
De qualsevol obra de marques de vials, a petició del director de l’obra, s’enviarà als Laboratoris Oficials per
a la seva identificació, un envàs de pintura original i un sac de microesferes de vidre i es deixarà un altre
envàs, com a mínim, de cada material, sota la custòdia del director, a fi de poder realitzar assaigs de
contrast en cas de dubte.
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Quan s’hagi de repintar, cal tenir en compte que el nombre de capes no pot ser superior a 5. Si aquest fos
el cas, caldrà eliminar la pintura existent.

Fig. 80

2.3.11.1

Fig. 81

Mesurament i abonament
Les marques vials reflexives de fins a 15 cm d’amplada, es mesuraran per metre lineal (ml) realment pintat
en obra.
La resta de marques vials reflexives, així com zebrejats, illetes, fletxes, paraules: “CEDIU EL PAS”, “STOP”, es
mesuraran i abonaran per metres quadrats (m2) de superfície realment executats en obra.
Els preus corresponents que Figuren al quadre de preus, inclouen la pintura reflexiva, premarcatge,
maquinària i tota la mà d’obra necessària per a la seva execució.

2.3.12

Senyalització vertical

La senyalització vertical són plaques, degudament sustentades, que adverteixen, regulen i informen l’usuari
respecte a la circulació o l’itinerari.
Seran de xapa blanca d’acer galvanitzat d’1,8 mm de gruix amb una tolerància de
qualsevol altre material admès per la normativa vigent.
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0,2 mm o de

Les plaques tindran la forma, dimensions, colors i símbols indicats al projecte i d’acord amb les prescripcions
de la normativa vigent.
Segons que sigui la seva forma i dimensions les anomenarem:
senyals (triangulars, circulars, quadrats, rectangulars i octogonals de 0,60 a 1,35 cm)
cartells senyalitzadors
cartells informadors
Els suports i cimentacions seran els adequats per a cada tipus, i compliran la normativa vigent i tot allò que
estigui grafiat als plànols.

2.3.12.1

Mesurament i abonament

Els senyals s’abonaran per unitat (ut) segons el seu tipus, col·locat en obra, fins i tot pals, suports i execució
completa de la cimentació.

Els cartells s’abonaran m2, col·locats en obra. Aquest preu inclou la part proporcional d’elements auxiliars
de fixació, sustentació i fonamentació.

Fig. 82
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2.3.12.2

Elements d’abalisament i defensa

Fig. 83

Els elements d’abalisament i defensa són aquells que serveixen per reforçar el seguiment de les vies de
circulació i facilitar la percepció d’aquests límits, tant als conductors com als vianants.
Aquests elements poden ser horitzontals (biondes, baranes...) o verticals (pilones).
Cal fer-los servir tal com es defineix a la Norma de Carreteres 8.3-IC del MOPTMA.

2.3.12.3

Mesurament i abonament

Els elements horitzontals es mesuraran per metre lineal, i els verticals per unitat, col·locats en obra segons els
plànols de detall o, en cas que faltessin, seguin el criteri de la direcció d’obra.
El preu inclourà el subministrament i col·locació, fonamentació (inclosa l’excavació), suports, ancoratges,
pintures i tots aquells materials, maquinària, manipulacions i acabats que calguin per a deixar la unitat
totalment acabada.

2.3.13

Senyalització informativa bàsica del sector

Consisteix en un senyal vertical format per un plafó amb suports metàl·lics i una àrea reservada
d’aparcament d’ús exclusiu per a la informació del visitant.
Com a sistema d’informació ha de fer possible que el missatge arribi al receptor complet i sense
interferències. El missatge ha de ser comprensible i assimilable. Aquests aspectes s’han de considerar a
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l’hora d’escollir el contingut, la tipografia i la seva distribució.

2.3.13.1

Senyals tipus SASA i SAS

Són uns plafons amb taulells mòbils sobre els quals hi haurà un esquema viari del polígon que inclourà:
delimitació de l’àmbit del polígon
identificació dels carrers i vies que l’envolten, així com circumstàncies geogràfiques que puguin servir de
referència: carretera, ferrocarril, nucli urbà, edificació o espai singular, etc.
identificació dels carrers del polígon
numeració i delimitació exacta de cada parcel·la
La informació bàsica per a confeccionar el plànol serà facilitada per la direcció facultativa.
Caldrà, però, que prèviament a la seva execució, se sotmeti l’original al vist i plau de la direcció
facultativa.
Els plafons tindran la forma, dimensions, color i simbologia d’acord amb el Manual de Senyalització Exterior
promogut pel Consell de Disseny de la Generalitat de Catalunya.
Tots els suports i ancoratges seran d’acer galvanitzat, tindran una superfície homogènia i no presentaran
cap discontinuïtat, com ara taques, ratlles i abonyegaments a la capa de zenc. S’uniran amb els plafons
mitjançant cargols o abraçadores, no permetent-se soldadures entre si o amb els plafons.
Tots els elements compliran les especificacions del PG3 i PG4 del MOPTMA.

Totes les peces es presentaran sense cops ni deformacions i el contractista presentarà, en cas que li siguin
demanats, tots els certificats, garanties, etc. dels materials a emprar, així com dels acabats corresponents.

2.3.13.2

Zona reservada d’aparcament

Aquesta zona d’ús exclusiu per a la informació del visitant, anirà marcada amb pintura blava sobre la
calçada; constarà d’una línia que delimitarà el perímetre i d’una ratlla en zig-zag que ocuparà tota l’àrea,
i del símbol universalment acceptat per indicar “informació”.

2.3.13.3

Mesurament i abonament

Els senyals tipus SASA i SAS es mesuraran i abonaran per metre quadrat (m2) col·locat en obra.
El preu inclourà el subministrament i col·locació dels plafons, suports, ancoratges, pintures i grafismes, a més
de l’enderroc i reposició del paviment existent, excavació, fonamentació i tots aquells materials,
operacions i acabats que calguin per a deixar la unitat totalment acabada.
La marca de pintura de senyalització informativa es mesurarà per metre quadrat (m2) de superfície
realment pintada en obra.
El preu que figura al quadre de preus inclou la pintura blava, premarcatge de línies i símbol d’informació,
maquinària i tota la mà d’obra necessària per a la seva execució.
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Fig. 84

2.3.13.4

Semaforització

La semaforització d’una cruïlla comporta la realització de l’obra civil per a la canalització de la xarxa,
l’estesa i connexió de cables, la col·locació de les columnes i bàculs amb els corresponents semàfors i els
armaris i equips de comandament per a regular amb seguretat el trànsit de vehicles i el pas dels vianants.
Tots els materials i elements compliran la normativa vigent.
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2.3.13.5

Canalitzacions

L’excavació i terraplenat de les rases complirà tot el que s’especifica a l’apartat 1.5, relatiu a rebliment de
rases. La fondària de les rases serà d’1 m sota calçada i 0,70 m sota vorera, amb una amplada de 0,40 m.

Fig. 85
Els tubs de 110 de PVC aniran sobre un llit de sorra o dins d’un dau de formigó H-20, quan la canalització
sigui sota calçada, en aquest cas es col·locaran 3 tubs registrables des de les arquetes (60 x 60 m), situades
a ambdós extrems.

2.3.13.6

Mesurament i abonament

Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui una altra cosa, les canalitzacions es mesuraran i
abonaran per metres lineals, incloent l’excavació, el rebliment, la sorra, el formigó, els tubs de PVC i el
mandrinat, així com tots els elements i materials necessaris per a deixar la unitat d’obra totalment
acabada.
Les arquetes es mesuraran i abonaran per unitat, entenent-se que el preu inclou l’excavació, l’obra civil, el
subministrament, transport i col·locació de l’arqueta, si és prefabricada; el marc i la tapa.

2.3.13.7

Columnes i bàculs

Seran de xapa d’acer de 4 mm de gruix galvanitzada en calent, de secció troncocònica amb platina i
cartel·les a la base i amb perns d’ancoratge al basament de formigó H-20 de 40x50x60 cm (mínim) amb
tub i colze de 90º de PVC empotrat. Tindran una porta de registre a la part inferior amb frontisses i pany a
través de la qual s’accedirà a la caixa per a embornaments.

2.3.13.8

Mesurament i abonament

Les columnes i bàculs es mesuraran i abonaran per unitat totalment instal·lada. El preu unitari inclou el
subministrament i col·locació, així com l’excavació, formigó i tubs de PVC del basament i tota la resta de
materials i operacions necessàries per a un correcte acabat.
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2.3.13.9

Semàfors

Estaran formats per mòduls de policarbonat totalment estancs a la pols i a la pluja i estaran dotats de
viseres per evitar que la incidència de la llum solar produeixi imatges errònies.
El sistema òptic estarà format per: reflectors d’alumini anoditzat i pulimentat; portalàmpades de material
resistent al calor, ajustable i amb un sistema de subjecció antivibratori; lents de vidre o policarbonat amb la
cara exterior llisa i polida i la interior amb ranurat prismàtic; els seus colors compliran la norma UNE 6163.

Fig. 86

2.3.13.10 Mesurament i abonament
Els semàfors es mesuraran i abonaran per unitat totalment instal·lada. El preu inclourà el subministrament,
col·locació i connexió dels semàfors, els suports, baixants i tots els materials i operacions necessàries per a
una perfecta instal·lació.
Conductors
Seran del tipus manguera negra, 0,6/1 KV en les seccions assenyalades en cada cas. Estaran formats en tot
moment per fil de coure electrolític aïllat, mitjançant aleació especial de policlorur de vinil i fàcil per donarli forma cilíndrica mitjançant goma vulcanitzada.
La coberta exterior serà de policlorur de vinil de color negre per a tenir una resistència més elevada a
grasses, dissolvents i elements externs, i no deixar passar els raigs ultraviolats.
Les seccions a utilitzar compliran les seccions mínimes següents:
De placa de borns fins a làmpada: 1,5 mm2
Instal·lació línia aèria de distribució: 2,5 mm2
Línia instal·lada sota terra: 6 mm2 per a l’enllumenat públic i 1,5 mm2 per a les instal·lacions semafòriques.
La protecció contra contactes directes queda garantida per l’ús de components elèctrics inaccessibles i
cable de 1000 V de doble aïllament. Per la protecció davant de contactes indirectes s’instal·larà una
piqueta individual per cada suport. Així mateix, s’instal·larà cable nu de coure, de 35 mm enterrat, que
enllaçarà totes les piquetes. Les unions es faran amb grapes, previstes de dispositius no afluixables.
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En les instal·lacions semafòriques només es realitzaran empalmes en les regletes dels semàfors, dels equips
de control o en les caixes d’embornament ubicades dins de les portelles dels bàculs, a excepció dels
cables de la xarxa de terra.

2.3.13.11 Mesurament i abonament
Els conductors es mesuraran i abonaran per metres lineals, incloent-hi el subministrament, estesa i connexió.

2.3.13.12 Armaris i quadres elèctrics
Els armaris seran de doble capa d’acer galvanitzat, estancs, ancorats a una base formigó H-150, els de
grans dimensions, i amb suport o columna de 80 cm d’alçària, els petits, i amb porta amb pany.
Dins dels armaris s’instal·laran els quadres de comandament i protecció, que constaran de caixa general
de protecció, connexió, mòdul i comptador Activa doble tarifa, rellotge doble tarifa, ICP tetrapolar i circuit
de protecció de sortida amb diferencial, magnetotèrmic i regleta de connexió.

2.3.13.13 Mesurament i abonament
Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui una altra cosa, es mesuraran i abonaran per unitat
totalment instal·lada. Al preu de l’armari s’inclourà el subministrament, col·locació, basament i ancoratges,
i al del quadre tots els elements, materials i operacions necessàries, inclòs el cable de connexió i el
regulador, per deixar la instal·lació totalment acabada.
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5.- CONDICIONS I CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DELS ELEMENTS
SIMPLES
5.1.- Prescripcions generals
DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES GENERALS DELS ELEMENTS SIMPLES
S’entenen com a elements simples tots aquells materials i elements destinats a la consecució de
l’obra de jardineria objecte del present plec de condicions. Les característiques tècniques generals
dels elements simples són les definides i descrites en el document del projecte de jardineria i, si
escau, en el plec de condicions particulars. La direcció facultativa les haurà d’examinar,
comprovar i acceptar, o bé rebutjar si no compleixen les condicions exigides.
En aquest capítol es descriuen les prescripcions generals que han de complir i a les quals han de
trobar-se subjectes els elements simples, essent d’aplicació, com és natural, totes aquelles
prescripcions que s’assenyalin específicament en els subsegüents apartats del present plec de
prescripcions o en el plec de condicions particulars de determinades obres que així ho
requereixin.
TRANSPORT
El transport dels elements simples s’ha de dur a terme de manera adequada a la naturalesa, la
dimensió i altres característiques de l’element simple, vetllant per la seguretat i la integritat de
l’element, que no ha de patir cap mena de desperfecte ni alteració durant el procés. A aquest
efecte, cal prendre’n les mesures i accions adequades.
El transport s’ha de dur a terme de la manera més adequada a les necessitats de l’element
simple, però també a les necessitats de l’obra. En qualsevol cas, amb la promptitud i la diligència
adequades a aquests dos factors.
EMBALATGES I PROTECCIONS DURANT EL TRANSPORT I LA CÀRREGA I DESCÀRREGA
DE L’ELEMENT SIMPLE
Els elements simples s’han de transportar degudament embalats i protegits perquè no pateixin
cap alteració, modificació, dany o degradació durant el transport ni durant la manipulació anterior i
posterior al transport, que també haurà de ser l’adequada a la naturalesa de l’element per tal que
aquest es mantingui íntegre en les seves qualitats.
Es prefereixen, en general, aquells embalatges i proteccions constituïts per materials no
perjudicials per al medi ambient, ni per la seva fabricació ni per la seva manipulació, i
preferentment reciclables.
DOCUMENTACIÓ
Els elements simples s’han de transportar i ser recepcionats amb la documentació prescrita o
adequada a cada element. En aquesta documentació, hi han de constar les dades identificatives,
descriptives, convenients o prescriptives, si n’hi ha, per a cada element simple.
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INSPECCIÓ, ASSAIG I EXAMEN
Corresponen a la direcció facultativa de l’obra la inspecció, els assaigs i l’examen per a
l’acceptació o el rebuig dels elements simples.
En general, els elements simples han de reunir les condicions següents:


Ajustar-se a les especificacions d’aquest plec de prescripcions en les parts generals i en
aquelles que particularment els siguin afectes.



Ésser examinats per la direcció facultativa de l’obra.

Aquesta acceptació en principi no s’entén com a definitiva i queda supeditada a l’absència de
defectes de qualitat o d’uniformitat, considerats en el conjunt de l’obra, o a l’existència de defecte
o vicis ocults observats i comprovats amb posterioritat.
L’acceptació o el rebuig dels elements simples és competència de la direcció facultativa de l’obra,
que estableix els seus criteris d’acord amb les normes i finalitats del projecte.
Els elements simples rebutjats han de ser retirats ràpidament de l’obra, tret que disposin de
l’autorització expressa de la direcció facultativa de l’obra, que podrà sotmetre’ls a les proves que
cregui necessàries.
Els materials han d’ajustar-se a les normatives vigents per a cada tipus de material i a les
dimensions i característiques definides pel projecte, el plec de condicions particulars i el plec de
prescripcions generals. S’acceptaran les toleràncies de variació recollides en cadascun d’aquests
documents referents als elements simples.
El contractista ha de permetre l’accés als vivers, fàbriques o instal·lacions on es trobin els
materials a la direcció facultativa de l’obra, que ha de poder efectuar totes les proves que
consideri necessàries.
Els assaigs i les proves dels elements simples els poden dur a terme laboratoris especialitzats en
la matèria sempre que sigui necessari i així ho consideri la direcció facultativa de l’obra. En cas de
resultat negatiu, el cost dels assaigs anirà a càrrec del contractista.
Els assaigs, les verificacions i les comprovacions dels elements simples només afecten aquests
elements, que s’entenen únicament com una recepció parcial o temporal fins que no quedin
integrats en el conjunt de l’obra i se n’efectuï la recepció definitiva.
REPOSICIÓ
Els materials que no hagin estat acceptats per la direcció facultativa de l’obra en el moment de la
recepció o de l’examen, o bé durant el període de garantia, hauran d’ésser substituïts per altres, a
càrrec del contractista, que sí puguin ser acceptats després de sotmetre’s al mateix procés de
valoracions per part de la direcció facultativa de l’obra que l’element simple al qual substitueixen.
EMMAGATZEMATGE
Els elements simples s’han d’emmagatzemar, quan sigui necessari, de manera que se n’asseguri
la idoneïtat per a l’ús i una possible inspecció en qualsevol moment.
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Cal tenir especial cura d’emmagatzemar en un lloc idoni aquells elements simples que per les
seves característiques necessitin atencions especials de conservació o manteniment, sobretot pel
que fa a les plantes vives o a elements fràgils, així com als productes fitosanitaris, químics o amb
alt grau d’inflamabilitat.

5.2.- Materials
5.2.1.-

Aigua de reg

DEFINICIÓ I ÀMBIT D’APLICACIÓ
Subministrament d’aigua per a reg en jardineria.
CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL
 Condicions generals
L’aigua destinada al reg de les plantacions en jardineria ha de tenir unes característiques de
qualitat que no siguin limitants del desenvolupament dels vegetals que s’hagin d’implantar, que no
provoquin efectes de degradació de les condicions del sòl i que no siguin perjudicials per a la salut
del personal laboral ni dels usuaris dels espais verds.
L’aigua de reg ha de complir els requisits físics, químics i biològics apropiats.
Les característiques de l’aigua subministrada a un determinat espai verd per al reg han de ser
similars al llarg del temps (han de trobar-se dins dels marges que la caracteritzen).
 Origen de l’aigua per a reg
El subministrament d’aigua per a reg pot tenir dos orígens principals:


Aigua de la xarxa de distribució d’aigua potable. Aquesta aigua, pel seu ús públic, és
sotmesa a uns controls de potabilitat que estan reglamentats fins al moment present pel
Reial decret 140/2003, de 7 de febrer, que estableix els criteris sanitaris de la qualitat de
l’aigua per a consum humà.



Altres orígens, com ara fonts, mines, pous, aigües freàtiques, aigües residuals
depurades, etc., regulats pel Reial decret 1/2001 de 20 de juliol. El seu ús també està
regulat pel Pla hidrològic de les conques internes de Catalunya en les determinacions
del Pla de sanejament de Catalunya.

 Qualitat de l’aigua per a reg
La concreció dels nivells de qualitat dels diferents paràmetres que caracteritzen una aigua no es
redueixen només a uns valors recomanats o admesos, sinó que cal tenir en compte factors com el
tipus de cultiu i de sòl, les pràctiques de conreu, la temperatura de la zona i les dosis i les
freqüències de reg.
Per avaluar la qualitat de l’aigua per a reg és necessari controlar els nivells d’un seguit de
paràmetres bàsics. En casos especials, com ara l’ús de l’aigua que no és de la xarxa, cal tenir en
compte altres aspectes i obtenir una autorització d’ús de l’organisme competent.
Es considera que una aigua no és apta per al reg en jardineria quan els seus valors de
conductivitat elèctrica superen els 4 dS/m o els 2.500 mg/l.
30

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL DISSENY,
L’EXECUCIÓ I EL MANTENIMENT D’OBRA NOVA DE JARDINERIA
Medi Ambient i Serveis Urbans - Hàbitat Urbà

Tota l’aigua que tingui valors de conductivitat superiors a 1,5-2 dS/m o 1000 mg/l s’ha de
considerar que comporta perill de salinització del sòl i que la seva utilització en reg per aspersió
no és recomanable.
Pel que fa al SAR (relació d’absorció de sodi), l’increment d’aquest índex indica un augment de
problemàtica per sodificació del sòl i danys a les plantes. Per tant, no ha de ser superior a 15.
Aquest índex s’ha de considerar conjuntament amb el de la salinitat, ja que com més alta és la
salinitat més baixos són els valors d’índex del SAR admesos, per la qual cosa cal basar-se en el
diagrama de les normes Riverside.
És important tenir en compte que la permeabilitat del substrat influeix de manera notable en la
qualitat de l’aigua de reg; és necessari conèixer el sòl per determinar el risc de salinitat i de sodi.
S’ha de considerar l’anàlisi de sòl per preveure la interacció de l’aigua de reg, que serà
determinant per a la nutrició de la planta.

PARÀMETRE

VALOR

pH

Entre 6,5 i 8,4

NIVELL DE CARBONATS

<30%

CONTINGUT TOTAL EN SALS

CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA*

< 2500 mg/l > 1000 mg/l
(perill de salinització, no recomanable per a reg amb aspersió)
< 4 mdS/cm > 1,5-2 dS/cm
(perill de salinització, no recomanable per a reg amb aspersió)
<15
Aquest índex s’ha de considerar conjuntament amb el de la salinitat, ja que com més

SAR*

alta és la salinitat més baixos són els valors d’índex del SAR admesos, per la qual
cosa cal basar-se en el diagrama de les normes Riverside.*

SODI

< 0,2-0,3 g/l

ELEMENTS GROSSOS (> 2 mm)

< 30% en volum

CLORURS

< 0,5 g/l
< 300-400 mg/l

SULFATS

Risc de corrosió de les xarxes de conducció amb ciment quan se superen aquests
valors.
Quadre 6. Paràmetres indicadors de la qualitat de l’aigua
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PARÀMETRE

CLASSIFICACIÓ DE L’AIGUA DE REG
Els nivells admesos de bor estan en funció de la sensibilitat dels conreus a aquest element:
Cultius molt sensibles, de 0,3 a 1 ppm de B
Cultius tolerants, d’1 a 2 ppm de B

BOR

Cultius molt tolerants, de 2 a 4 ppm de B
No és aconsellable utilitzar aigües que superin els 2,5 mg/l.
Expressada en graus higromètrics francesos.

DURESA



Molt tova: menys de 7



Tova: de 7 a 14



Mitjanament tova: de 14 a 22



Mitjanament dura: de 22 a 32



Dura: de 32 a 54



Molt dura: més de 54

Les aigües molt dures són poc recomanables per a sòls forts i compactats.
Expressat en meq/l.
Les aigües es classifiquen en:

Índex de
CARBONAT SODI



Bones: de 0 a 1,25 meq/l

RESIDUAL



Regulars: d’1,25 a 2,5 meq/l



No recomanables per al reg: més de 2,5 meq/l
Quadre 7. Classificació de l’aigua de reg

Idoneïtat de l’aigua per al reg segons la concentració de sals
NOM

CONCENTRACIÓ DE

REG

OBSERVACIONS

SALS
C1

Salinitat baixa

APTA

C2

Salinitat mitjana

APTA

C3

Salinitat alta

APTA

C4

Salinitat molt alta

Pot causar problemes en sòls de baixa permeabilitat.
En certs casos, pot ser necessari emprar volums d’aigua copiosos i utilitzar
cultius tolerants a la salinitat.
Es pot utilitzar per al reg de sòls amb bon drenatge, emprant volums d’aigua
copiosos per rentar el sòl i utilitzant cultius molt tolerants a la salinitat.
Només s’utilitza en sòls molt permeables i amb bon drenatge, emprant-ne

NO APTA volums copiosos per rentar les sals del sòl i utilitzant cultius molt tolerants a
la salinitat.
Només s’ha d’utilitzar en casos molt puntuals, extremant totes les

C5

Salinitat excessiva

NO APTA

C6

Salinitat excessiva

NO APTA No és aconsellable per al reg.

S1

Contingut baix en sodi

APTA

precaucions apuntades anteriorment.

Pot causar problemes amb cultius molt sensibles al sodi.
Cert perill d’acumulació de sodi al sòl, especialment en sòls de textura fina

S2

Contingut mitjà en sodi

APTA

(argilencs i franc argilencs) i de baixa permeabilitat. S’han de vigilar les
condicions físiques del sòl i especialment el nivell de sodi variable del sòl, i
corregir-lo en cas necessari.
Gran perill d’acumulació de sodi al sòl. Són aconsellables aportacions de

S3

Contingut alt en sodi

NO APTA matèria orgànica i l’ús de guix per corregir el possible excés de sodi al sòl.
També cal un bon drenatge i volums copiosos de reg.

S4

Contingut molt alt
en sodi

NO APTA

No és aconsellable per al reg en general, excepte en cas de baixa
salinitat i prenent totes les precaucions apuntades.

Quadre 8. Classificació de les aigües segons les normes Riverside
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Figura 1. Normes de Riverside per avaluar la qualitat de les aigües de reg

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Totes les actuacions d’obra nova de jardineria han de tenir obligatòriament sistema de reg
automatitzat i, preferentment telegestionat.
El reg mitjançant cisternes o tones s’utilitza excepcionalment en obres on el subministrament no
estigui operatiu. El vehicle ha de complir els requisits legals pertinents per al transport d’aigua.
L’emmagatzematge de l’aigua pot tenir lloc en cisternes, dipòsits soterrats, dipòsits a l’aire lliure,
etc., tots ells degudament homologats
L’estanquitat i les característiques dels materials de les conduccions, el dipòsit i els mitjans de
transport amb cisterna han de ser tals que les condicions de l’aigua en els punts de consum no
hagin sofert alteracions respecte a les d’origen.
En cas de dipòsits de formigó o ciment, cal desestimar les aigües de les primeres vegades que
s’omple el dipòsit per evitar una possible contaminació.
UNITATS I CRITERI DE MESURAMENT
La unitat de mesurament són el litre (l) o el metre cúbic (m³).
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Reial decret 140/2003, de 7 de febrer, que estableix els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua
per a consum humà.
Reial decret 1/2001 de 20 de juliol pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’aigües.
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5.2.2.-

Àrids per a jardineria

DEFINICIÓ I ÀMBIT D’APLICACIÓ
Sorres: Material obtingut de la degradació del granit o d’altres minerals de naturalesa silícia,
integrat per materials de diferent granulometria, grossos i fins. Són elements exempts de
partícules orgàniques, de diàmetre comprès entre les 50 i les 2000 micres. Es consideren els tipus
següents de sorres: calcàries, de sílex, granítiques o volcàniques.
Sauló: Sorra que prové de la roca granítica meteoritzada, obtinguda per excavació. Durant
l’extracció, s’ha de retirar la capa de terra vegetal. No ha de contenir argiles, llims, margues o
altres matèries alienes.
La fracció que passa pel tamís 0,08 (UNE 7050) ha de ser inferior a 2/3, en pes, de la que passa
pel tamís 0,40 (UNE 7050). La composició granulomètrica ha de ser l’adequada al seu ús.
Graves: Àrids naturals procedents d’un jaciment natural o de l’esmicolament de roques naturals.
Diàmetre mínim: 98% retingut en tamís 5 (UNE 7050).
Tot-u: Barreja de granulats no triturats i/o sòls granulars, amb gradient granulomètric, procedents
de graveres, dipòsits naturals o sòls granulars.
Rebuig de pedra: Mescla d’àrids, totalment o parcialment matxucats, provinents de pedrera, de
més de 150 mm per a reblert de gabions.
Còdols de riu: Còdol procedent de roques dures i sense porus, de forma arrodonida i que es
descompon per l’acció dels agents meteorològics.
Gravaciment: Grava formada per la mescla homogènia d’àrids, ciment i aigua.
Blocs de pedra: Blocs de pedra irregular, resistents a la degradació i a l’esfullament, procedents
de la pedrera.
CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL
SORRES
CLASSES:


Sorra fina: de 0,05 a 0,1 mm



Sorra mitjana: de 0,1 a 0,5 mm



Sorra grossa: de 0,5 a 1 mm



Sorra molt grossa: d’1 a 2 mm

Les sorres volcàniques són de granulometria grossa i amb una porositat elevada.
SAULÓ
MIDA DE L’ÀRID


Sauló fi: de 0,05 a 0,1 mm



Sauló mitjà: de 0,1 a 0,5 mm



Sauló gros: de 0,5 a 1 mm



Sauló molt gros: d’1 a 2 mm
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GRAVES
GRANDÀRIA DEL GRA


Grava de pedrera de pedra calcària de 5 a 12 mm, de 12 a 18 mm, de 18 a 25 mm, de 40 a 60 mm



Grava de pedrera de pedra granítica de 5 a 12 mm, de 12 a 18 mm, de 18 a 25 mm, de 50 a 70 mm

GRAVA PER A DRENATGES


La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE 7050) i el garbellat ponderal acumulat pel
tamís 0,08 (UNE 7050) ha de ser ≤ 5%.



El coeficient de desgast (assaig «Los Angeles» NLT 149) ha de ser de 40 i l’equivalent de sorra, > 30.



El contingut en terrossos d’argila ha de ser igual o inferior a 0,25%.



El contingut en fins que passen pel tamís 0,08 UNE 7050 ha de ser igual o inferior a 1%.



La part retinguda pel tamís 0,063 UNE 7050 i que suri en líquid de p.e. igual a 2, ha de ser igual o inferior a
l’1%.



Els sulfats expressats en ions (SO4 amb àrid sec) han de ser iguals o inferiors a 1,2%.



El contingut en partícules toves ha de ser igual o inferior a 5%.

TOT-U
La fracció passada pel tamís 80 micres UNE ha de ser més petita que els dos terços de la passada pel tamís 400 micres
UNE.
REBUIG DE PEDRA
La composició granulomètrica ha de ser l’adequada per al seu ús, i ha de complir les condicions addicionals que constin a
la partida d’obra en què intervingui.
La pedra no s’ha de desfer amb l’exposició a l’aigua o a la intempèrie.
Capacitat d’absorció d’aigua ≤ 2% en pes.
CÒDOLS DE RIU
No han de contenir argiles, margues o altres materials estranys.
GRAVACIMENT
El ciment ha de ser dels tipus I, II, III, IV i V (RC-88), o bé ciment amb propietats especials. No ha de ser de classe
superior a 35. La dosificació s’ha d’especificar en el projecte.
BLOCS DE PEDRA
Han de tenir unes mides suficients (a partir de 20 cm de diàmetre) per poder-les encabir en la construcció d’una rocalla.
Una altra característica és la presència de forats i esquerdes en aquests blocs.
Quadre 9. Característiques dels àrids per a jardineria

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Sorres: S’han de subministrar netes, soltes i exemptes de substàncies estranyes o contaminants.
Sauló: S’ha de subministrar net, solt i exempt de substàncies orgàniques (carbonats càlcics,
restes vegetals, etc.).
Graves: Han de ser netes, soltes i exemptes de substàncies orgàniques, estranyes o
contaminants.
Tot-u: El material ha d’estar exempt d’argila, matèria vegetal, marga i altres matèries estranyes.
Rebuig de pedra: Ha d’estar format per elements nets, sòlids, resistents, d’uniformitat raonable,
sense pols, argila, contaminants o altres matèries estranyes.
Còdols de riu: Han de ser nets, solts i exempts de substàncies orgàniques, estranyes o
contaminants.
Gravaciment: La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions. El granulat ha de ser net,
resistent i de granulometria uniforme. No ha de contenir pols, brutícia, argila o altres materials.
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Blocs de pedra: han d’estar nets d’elements fins i de taques alienes a la seva procedència.
UNITATS I CRITERIS DE MESURAMENT
3

Quilograms (kg), metres cúbics (m ), tones (t).
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori (exceptuant el cas de la gravaciment*).
La gravaciment ha de complir el PG 4/88, Plec de condicions tècniques generals per a obres de
carreteres i ponts, amb esmenes de l’Ordre ministerial del 8 de maig de 1989 (BOE del 18 de
maig de 1989), i l’Ordre ministerial del 28 de setembre de 1989 (BOE del 24 d’octubre de 1989).

5.2.3.-

Terres i substrats per a jardineria

DEFINICIÓ I ÀMBIT D’APLICACIÓ
La terra de jardineria, tal com defineix la NTJ 05T, és aquella que presenta unes característiques
adequades per al creixement i desenvolupament satisfactoris de la majoria de plantes de jardí,
obtinguda generalment de la mescla de dos o més components, com ara sorra, terra natural
provinent de jardins i conreus o materials orgànics diversos, especialment d’origen vegetal, que
s’utilitza en plantacions diverses en espais verds o com a millora del sòl.
Les terres de jardineria poden ser: terra vegetal de jardí, terra àcida o terres específiques.
La terra vegetal de jardí és terra de jardineria garbellada, formada principalment per restes
vegetals descompostes i estabilitzades. És la terra estàndard per a la plantació de vegetals.
La terra àcida és una terra de jardineria amb un pH inferior a 5,5 i rica en humus que s’utilitza per
cultivar-hi plantes acidòfiles (hortènsies, azalees, camèlies...). Tradicionalment s’obtenia sobretot
a partir de restes de soques, branques i fulles de castanyers descompostes i estabilitzades (terra
de castanyer) o de restes de branques i fulles de bruc descompostes i estabilitzades (terra de
bruc); actualment s’obté a partir d’altres restes orgàniques.
Les terres específiques poden ser: per a arbrat, per a rosers, per a planta de temporada, per a
planta en contenidor, per a àrees de gespa o per a cactus/suculentes
D’altra banda, s’han de tenir en compte les característiques de la terra de rebaix a col·locar en la
base dels perfils. Es tracta de la terra extreta d’un terreny com a conseqüència de la realització
d’obres d’infraestructura, la construcció d’habitatges o els moviments de terres necessaris, i que
consta de la part superficial fèrtil i el subsòl, o únicament del subsòl, amb una profunditat de com a
màxim un metre. En cas d’extraccions d’una profunditat superior, cal el vistiplau de la direcció
facultativa després de la inspecció in situ o d’una mostra representativa del total lliurada amb 48 h
d’antelació. No s’admeten terres extretes de zones boscoses o camps de conreu que no estiguin
afectats per la necessitat de realitzar-hi obres.
Quan les terres anteriorment descrites s’utilitzen com a medi de cultiu o en contenidor,
s’anomenen substrat. El substrat es pot definir com el material sòlid, diferent del sòl, natural o
artificial, simple o barrejat, que s’utilitza com a medi de cultiu i de suport d’una planta en el cultiu
en recipient.
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Per conèixer els components simples de substrats i terres de jardineria, consulteu la NTJ 05T.
CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL

TERRA VEGETAL DE JARDÍ


Textura: franca o franca arenosa.



Exempta de materials amb una granulometria superior als 14 mm.



pH entre 6,5 i 7,5.



Conductivitat elèctrica com a màxim de 2 dS/m (extracte de pasta saturada).



Carbonat de calci inferior al 10% del pes sec.



Matèria orgànica oxidable entre el 3% i el 15% del pes sec.



Lliure d’impureses amb extrems punxants o tallants de dimensió superior a 2 mm. El percentatge total
d’impureses superiors a 10 mm ha de ser de < 3% del pes sobre matèria seca.



Exempta de patògens, contaminants i males herbes.

Cal especificar el tipus i els nivells d’adob o enriquiment que s’hi hagin afegit.
TERRA ÀCIDA


pH < 5,5.



Matèria orgànica > 15% sobre matèria seca.



El percentatge de partícules > 2 mm ha de ser inferior al 20%.



Conductivitat elèctrica < 2 dS/m (pasta saturada).



Exempta de patògens, contaminants i males herbes.

TERRES ESPECÍFIQUES
TERRES PER A ARBRAT


Textura: franca o franca arenosa.



Exempta de materials amb una granulometria superior als 8 mm.



pH entre 6 i 8.



Conductivitat elèctrica com a màxim de 2 dS/m (extracte de pasta saturada).



Carbonat de calci inferior al 10% del pes sec.



Lliure d’impureses amb extrems punxants o tallants de dimensió superior a 2 mm.



Matèria orgànica oxidable entre el 3% i el 10% del pes sec.



Exempta de patògens, contaminants i males herbes.



Composició terra: sorra (40% en volum), 20% terra vegetal en volum, 30% fibra de coco en volum, 10% argila
en volum, silicat col·loïdal (1 kg/m3), fertilitzant d’alliberament lent 6M (1 kg/m3) i hidrogel tipus fi (amb consulta
prèvia a PiJBIM).

TERRA PER A ROSERS


Textura: franca argilosa.



Exempta de materials amb granulometria superior als 14 mm.



pH entre 6,5 i 7,5.



Conductivitat elèctrica de com a màxim 2 dS/m (extracte de pasta saturada).



Carbonat de calci inferior al 10% del pes sec.



Lliure d’impureses amb extrems punxants o tallants de dimensió superior a 2 mm.



Matèria orgànica oxidable entre el 3% i el 15% del pes sec.



Exempta de patògens, contaminants i males herbes.



Composició: terra vegetal de textura franca argilosa (60% en volum) i matèria orgànica vegetal (compost
fermentat o torba, 30% en volum), perlita o material porós equivalent (10% en volum) i adob d’alliberament
lent 3-4M (12-10-18) en proporció 3 kg/m3.
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TERRA PER A PLANTA DE TEMPORADA


pH entre 6,5 i 7.



Conductivitat elèctrica: menor de 2 dS/m.



Espai porós total: 50-70% volum.



Porositat d’aeració: 20-30% volum.



Temperatura del substrat no superior a 10 °C de la temperatura ambient.



Exempta de patògens, contaminants i males herbes.



Absències de males olors.



Absències d’impropis (vidres, papers, plàstic).



Composició (en v/v): 40% compost d’origen vegetal, 25% roldor compostat, 15% humus, 10% sauló, 8% torba,
2% sorra rentada de riu, 3 kg/m 3 adob d’alliberament lent 3-4 M (15-11-13).

TERRA PER A PLANTES EN CONTENIDOR


pH entre 5,5 i 7.



Contingut en sals: màxim 2 dS/m (en extracte pasta saturada).



Porositat total 50-60%.



Porositat d’aeració a 20 cm c. a.: 20-35% volum.



Retenció d’aigua: 15-30% volum.



Composició: terra de jardí (terra garbellada) de textura franca arenosa (70% del volum), matèria orgànica
vegetal (compost, torba, escorces fermentades) fins al 30% del volum total.

TERRA PER A ÀREES DE GESPA


Textura: franca arenosa o arenosa.



La suma dels continguts en percentatge d’argila, llim i sorra molt fina (sistema USDA complet) no ha de
superar el 30%.



El percentatge de partícules compreses entre 0,25 mm i 1 mm ha de ser superior al 60%.



Matèria orgànica del 3% al 15% sobre matèria seca.



Conductivitat elèctrica < 1,5 dS/m (pasta saturada).



Exempta de patògens, contaminants i males herbes.

TERRA PER A CACTUS I PLANTES SUCULENTES


Les partícules d’entre 0,5 i 20 mm han de representar > 80% en pes.

TERRA DE REBAIX


Textura: franca, franca arenosa, franca llimosa, franca argilosa.



Exempta de residus d’obra.



Lliure de materials superiors als 76 mm. Els superiors als 2 mm no han de superar el 10% del pes total.



pH entre 5,5 i 8,5.



Conductivitat elèctrica inferior als 4 dS/m.



Exempta de patògens, contaminants i males herbes que puguin afectar el desenvolupament dels vegetals.
Quadre 10. Tipus de terres i característiques

 Textura i composició granulomètrica
La composició granulomètrica (o distribució de la mida de les partícules) expressa les proporcions
relatives de les diferents partícules minerals inferiors a 2 mm (terra fina), agrupades per classes
de grandàries en fraccions granulomètriques, després de la destrucció dels agregats. És una de
les propietats edàfiques més estables i és, per tant, una determinació bàsica.
Les tres fraccions granulomètriques establertes en el sistema USDA (United States Department of
Agriculture) són les següents:
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Sorra (o arena): grossa, amb diàmetre d’entre 500 i 2000 µm, o fina, amb diàmetre d’entre 50 i
500 µm
Llim: amb diàmetre d’entre 2 i 50 µm
Argila: amb diàmetre inferior a 2 µm
Les combinacions possibles en els percentatges d’aquestes tres fraccions es poden agrupar en un
grup reduït de classes de grandària de partícules o classes texturals, que es poden representar en
triangles de textures o diagrames de textures, com ara el següent, adoptat per l’USDA:

Figura 2. Triangle de textures

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
 Envasat
Les terres de jardineria (i els enceballs) es poden subministrar en envàs o a granel. El volum tant dels
productes envasats com dels subministrats a granel ha d’estar mesurat d’acord amb el mètode
descrit a la norma UNE-EN 12580. Perquè un producte tingui la consideració d’envasat, l’envàs ha
d’anar tancat de tal manera —o mitjançant un dispositiu tal— que, en obrir-se, se’n deteriori
irremeiablement el tancament, el precinte del tancament o el mateix envàs. S’admet l’ús de sacs de
vàlvula.
Els productes envasats i a granel han d’estar protegits de manera que, en condicions normals de
manipulació, emmagatzematge i transport, el contingut no es contamini per matèries estranyes, per
exemple llavors, propàguls, patògens i paràsits de plantes, i no es dispersi inintencionadament. El
subministrament en contenidor flexible (en anglès big bag) es considera subministrament a granel.
Els contenidors flexibles han de tenir una perdurabilitat a la intempèrie de, com a mínim, fins a la data
de caducitat del producte.
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 Etiquetatge
Hi ha tres nivells d’informació de l’etiquetatge dels productes, segons si la informació és
obligatòria, opcional o addicional i segons si aquesta informació ha d’estar situada dins o fora del
requadre de l’etiqueta:


Etiquetatge obligatori: Informació que s’ha de mostrar de manera obligatòria en
l’envàs, etiqueta o documentació que els acompanya, situada a l’interior del requadre de
la mateixa etiqueta.



Etiquetatge opcional: Informació que s’ha de mostrar de manera opcional en l’envàs,
etiqueta o documentació que els acompanya, situada a l’interior del requadre de la
mateixa etiqueta.



Informació addicional: Indicacions voluntàries que es poden mostrar en l’envàs,
etiqueta o documentació que els acompanya, situades fora del requadre de la mateixa
etiqueta.

 Declaracions obligatòries i opcionals per a les terres de jardineria i enceballs
Les declaracions obligatòries i opcionals per a les terres de jardineria i enceballs que s’han de
mostrar en l’envàs, etiqueta o documentació que els acompanya són les que s’indiquen per a
cada cas en el quadre següent.

DENOMINACIÓ DEL TIPUS

DECLARACIONS OBLIGATÒRIES

DE PRODUCTE


Quantitat en volum



Principals components (més del 10%
v/v), ordenats en proporció decreixent

Terra simple de jardí



% elements grossos



Distribució de la mida de les partícules
(argila, llim, sorra i gravetes)



Matèria orgànica sobre matèria seca



Contingut en carbonats



Conductivitat elèctrica, CE



pH



Quantitat en volum



Principals components (més del 10%

DECLARACIONS OPCIONALS



Matèria seca



% partícules

20 mm, % partícules

60 mm i % partícules


Contingut en N



Contingut en P



Contingut en K



Relació C/N

100 mm

v/v), ordenats en proporció decreixent
Terra vegetal de jardí / terra



% elements grossos



Matèria seca

orgànica de jardí / terra



Distribució de la mida de les partícules



% partícules

(argila, llim, sorra i gravetes)

àcida / terra per a àrees de
gespa



Matèria orgànica sobre matèria seca



Contingut en carbonats



Conductivitat elèctrica, CE



pH

20 mm, % partícules

60 mm


Densitat aparent seca
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Terra de cactus

Les mateixes declaracions obligatòries



Les mateixes declaracions opcionals

que s’especifiquen per a la terra

que s’especifiquen per a la terra

vegetal de jardí: % sorra grossa +

vegetal de jardí

graveta + grava mitjana



Permeabilitat

Quadre 11. Documentació exigible per a les terres de plantació

En aquells productes en què s’indiquin riqueses en elements nutrients, es pot distingir
opcionalment entre les de la mateixa terra de jardineria o enceball sense fertilitzar i les dels
fertilitzants incorporats, si escau.
 Presentació de l’etiquetatge
El conjunt de les indicacions de l’etiquetatge obligatori ha d’estar agrupat a la mateixa cara de
l’envàs, en el mateix camp visual, dins d’un requadre i amb l’ordre següent:


Menció «TERRA DE JARDINERIA» o «ENCEBALL»



Denominació del tipus



Naturalesa dels principals components en ordre decreixent en volum



Característiques fisicoquímiques



Quantitat (volum)



Elements d’identificació

Les indicacions d’etiquetatge opcionals poden figurar a l’interior del requadre. Convé col·locar-les
en ordre lògic al costat de les indicacions d’etiquetatge obligatòries. Per exemple: el volum d’aire a
continuació de la densitat aparent seca.
La composició del producte ha d’estar escrita íntegra, sigui quin sigui el seu emplaçament.
Qualsevol altra informació ha d’estar situada fora del requadre de l’etiqueta, d’acord amb el
següent:


No ha de confondre l’usuari, per exemple atribuir al producte propietats que no té o
suggerir que té característiques úniques que de fet altres productes similars també
tenen.



Ha d’indicar factors objectius o quantificables que siguin demostrables.



Pot fer referència a normes nacionals o a altres garanties de qualitat.

 Etiqueta ecològica
Seria desitjable que les terres de jardineria i els enceballs utilitzats als espais verds disposessin
d’etiqueta ecològica homologada.
L’etiqueta ecològica indica que el material compleix uns criteris ambientals selectius, transparents
i amb prou informació i base científica per reduir els possibles efectes ambientals adversos i
contribuir a l’ús eficaç dels recursos. Hi ha 3 tipus d’etiquetes ecològiques:


Etiquetes ecològiques de tipus I: Són sistemes voluntaris de qualificació ambiental que
identifiquen i certifiquen de forma oficial que certs productes tenen una menor afecció
sobre el medi ambient i que tenen per objecte promoure el consum de productes més
respectuosos amb el medi ambient.
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Són les etiquetes ecològiques, també conegudes com a ecoetiquetes, que compleixen
els criteris definits per la norma ISO 14024:1999.
Per exemple, l’etiqueta ecològica europea (Eco-Label, la «margarida europea»), creada
el 1992 pel Reglament del Consell núm. 880/92, engloba una classe de productes
corresponent a la jardineria que tracta les esmenes de sòls i els substrats de cultiu i que
comporta una sèrie de millores ambientals, sintetitzades en els punts següents:
- El producte utilitza matèria orgànica reciclada.
- El producte no conté torba.
- El producte no contamina el sòl amb metalls pesants.


Etiquetes ecològiques de tipus II: Són etiquetes ecològiques no reglamentades, també
conegudes com a autodeclaracions ambientals, regulades per la ISO 14021:1999 i que
no estan sotmeses a la verificació per una tercera part o un organisme reconegut. Es
tracta de declaracions informatives d’aspectes ambientals de productes perquè siguin
considerats productes ecològics i que depenen exclusivament dels beneficiaris
d’aquestes declaracions (fabricant, distribuïdor, importador, etc.)



Etiquetes ecològiques de tipus III: Són aquelles etiquetes ecològiques, també
conegudes com a declaracions ambientals de producte (DAP), regulades per la ISO
14025: 2006. Aquest tipus d’etiquetes ecològiques té la finalitat d’aportar informació
quantitativa dels diferents impactes ambientals que pot ocasionar un producte al llarg
del seu cicle de vida. És, sens dubte, el distintiu ambiental més interessant, perquè
aporta una gran informació sobre la incidència que té un producte en l’entorn.

 Transport i recepció
El transport de les terres de jardineria i els enceballs s’ha de dur a terme tot evitant que se’n
produeixi la pèrdua, el deteriorament o la contaminació.
L’operació del transport de les terres de jardineria i els enceballs fins a la destinació final inclou la
preparació, la càrrega, el trajecte i la descàrrega.
Les terres de jardineria i els enceballs subministrats a granel s’han de protegir, durant el
recorregut i el trànsit, amb una lona o element similar per evitar possibles dispersions i
contaminacions.
El transport de les terres de jardineria i els enceballs ha de complir la normativa vigent relativa al
transport de mercaderies.
La recepció de les terres de jardineria i els enceballs s’ha de dur a terme tot evitant que se’n
produeixi la pèrdua o el deteriorament.
El responsable del transport ha de comunicar amb antelació suficient el dia i l’hora prevista
d’arribada del producte a l’obra per tal que pugui ser recepcionat correctament.
S’han de dur a terme les verificacions de control requerides per la direcció facultativa i
especialment s’ha de comprovar que l’enviament del producte vingui acompanyat per la
documentació i l’etiquetatge (albarà de lliurament, etiqueta i marca) exigits en l’apartat anterior, i
que aquests siguin correctes.
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Un cop descarregat el material, aquest ha de ser aplicat tan aviat com sigui possible o aplegat de
manera que se’n mantingui la qualitat.
VERIFICACIONS DE CONTROL
El control de qualitat de les terres de jardineria i enceballs es duu a terme mitjançant una
avaluació representativa i/o mitjançant una anàlisi, els resultats de les quals han de tenir
concordança amb la declaració del fabricant, tenint en compte els marges de tolerància, i amb les
especificacions i els requisits de la NTJ 05T.
La presa de mostra ha de ser prou representativa i s’ha de dur a terme segons el que estableixen
l’article 24 del RD 865/2010, l’Annex III del mateix RD i la Norma UNE-EN 12579.
Les anàlisis de terres les han de dur a terme laboratoris homologats per un organisme oficial, amb
experiència acreditada en agronomia, per tal d’assegurar que els resultats siguin precisos i
reproduïbles.
Quan en una obra no hi hagi aportació de terres, la direcció facultativa pot sol·licitar una anàlisi de
les terres existents, que ha de dur a terme un laboratori homologat.
UNITATS I CRITERIS DE MESURAMENT
3

Metres cúbics (m ), tones mètriques (t) i quilos (kg)
El volum dels productes envasats es mesura en litres.
3

El volum dels productes a granel es mesura en m .
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Reial decret 865/2010, de 2 de juliol (BOE de 14 de juliol de 2010), sobre substrats de cultiu.
NTJ 05T: novembre de 2010. Terres i productes nutrients. Terres de jardineria i enceballs.
5.2.4.-

Adobs

DEFINICIÓ I ÀMBIT D’APLICACIÓ
L’adob és un producte orgànic, inorgànic o organomineral que conté un o diversos elements
químics indispensables per al creixement de les plantes (fitonutrients) i que, addicionat a un sòl,
una terra de jardineria o un substrat, en millora la fertilitat química. L’adob inorgànic o mineral
s’obté mitjançant procediments industrials de caràcter físic o químic. L’origen de l’adob orgànic
són els materials carbonats d’origen animal o vegetal, amb un contingut mínim d’un 2% de
nitrogen.
L’adob també pot ser classificat en funció del temps d’alliberament dels nutrients; els adobs
d’alliberament lent són els recomanats en jardineria, perquè els nutrients són alliberats de manera
gradual, de manera que s’eviten les pèrdues de nitrogen.
L’adob foliar està indicat per a l’aplicació a les fulles de la planta, atès que en aquest cas
l’absorció del nutrient té lloc per via foliar.
Els adobs s’han d’aplicar en el moment de la preparació del terreny, abans d’executar la plantació.
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CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL
ADOBS ORGÀNICS
CLASSE SEGONS LA Procedència animal: orina, sang, dejeccions, banyes, ossaments, residus de pesca, etc.
SEVA
PROCEDÈNCIA

Procedència vegetal: torba, residus de cultius, fulles, etc.
Mixtos: fems, residus sòlids urbans (RSU), humus i adobs orgànics comercials.
Constituïts per material orgànic ric en N, P, K. Poden contenir altres nutrients i àcids húmics.

CARACTERÍSTIQUES



N orgànic: 2% o més respecte al seu pes sec.



La suma de N, P2O5 i K2O ha de ser com a mínim el 6% del pes total.



Matèria orgànica: 30% com a mínim del pes total.



Humitat: 35% com a màxim del pes total.



Relació C/N: entre 15 i 25.
ADOBS ORGANOMINERALS

CARACTERÍSTIQUES

Tenen com a mínim un 1% de N orgànic. La suma del N total, P2O5 i K2O ha de ser superior al
13%.
ADOBS MINERALS


Simples: Contenen un sol element principal en la seva composició. Segons l’element que
contenen, pot ser nitrogenats, fosfòrics o potàssics.



DEPENENT DEL

Compostos: Compostos per una barreja d’adobs simples, sense que en la seva
composició intervingui cap mena d’interacció química.

CLASSIFICACIÓ


Complexos: En la seva composició, per mitjà de la combinació o la reacció, hi intervé més
d’un element químic

CONTINGUT EN
N, P, K


Binaris: de dos elements



Terciaris: de tres elements

S’han d’utilitzar adobs d’alliberament lent per tal d’evitar problemes de pèrdues per lixiviació de
l’ió NO3- i per volatilització.
TIPUS DE FERTILITZANTS MINERALS D’ALLIBERAMENT LENT
1.- ADOBS DE BAIXA SOLUBILITAT
1.1.- Ureaformaldehid

1.2.- Isobutilidendiurea (IBDU)

1.3.- Crotonilidendiurea (CDU)

L’alliberament del nitrogen es produeix

S’obté per reacció entre la urea i

És un condensat d’urea i aldehid

per l’acció de microorganismes.

l’aldehid isobutíric.

crotònic.

El ritme d’obtenció del NO3- depèn de

L’alliberament de l’IBDU al sòl es

La solubilització del nitrogen es

les condicions mediambientals. Les

produeix mitjançant un mecanisme

produeix a través d’un mecanisme

condicions òptimes per a la nitrificació

d’hidròlisi química. La velocitat

combinat d’hidròlisi química i hidròlisi

són:

d’alliberament depèn de:

microbiana. La velocitat d’alliberament



Humitat: 55-60% de la capacitat



Mida del gra: En disminuir,

depèn de:

de camp.

augmenta la velocitat



Mida del gra.



Temperatura: 20-30 °C.

d’alliberament.



Temperatura.



pH: 6,1-6,5.

Humitat: Màxim alliberament en



Humitat: Màxim alliberament en




medis entollats.

substrats amb un 80% d’humitat

Temperatura: Augmenta el ritme

respecte a la capacitat de camp.

d’alliberament.




pH.

pH: S’obté més N en medi àcid.
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2.- ADOBS RECOBERTS
El gra de fertilitzant soluble es troba recobert d’una capa parcialment insoluble en aigua. Aquesta insolubilitat controla la
velocitat d’alliberament, que depèn de:


Tipus i gruix del recobriment.



Grandària del gra.



Grandària i nombre de porus i escletxes que es



Temperatura. La velocitat de difusió augmenta en fer-ho
la temperatura.

produeixen en la fabricació.



pH del substrat, si la coberta es veu alterada per la seva
composició.

Forma d’aplicació  La incorporació del fertilitzant barrejat amb el substrat millora el ritme d’alliberament.
3.- INHIBIDORS DE LA NITRIFICACIÓ
Els inhibidors de la nitrificació són substàncies orgàniques que s’incorporen, juntament amb fertilitzants amònics o ureics,
amb la finalitat d’aturar o reduir considerablement el ritme de nitrificació de l’ió NH4+. D’aquesta manera es redueixen
considerablement les pèrdues per lixiviació o desnitrificació.
Aquest efecte inhibidor perdura aproximadament durant un mes des de la seva incorporació.
Quadre 12. Tipus d’adobs

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Els embalatges, les etiquetes o els documents comercials que acompanyen els productes han de
dur la següent informació:


Pes sec o volum.



Tipus de presentació física.



Composició química.



Riquesa en cada nutrient.



Equilibri entre nutrients.



Data d’envasament i temps recomanat d’ús.

Els adobs s’han d’emmagatzemar en llocs protegits de la intempèrie, la humitat i el sol. S’han de
mantenir en els seus envasos originals, ben tancats i degudament etiquetats. Excepcionalment, si
un envàs es trenca, pot ser substituït per un altre, on ha de ser visible l’etiqueta de l’envàs original
(o una fotocopia); no es permet cap altra mena d’etiquetatge que pugui donar lloc a confusió pel
que fa a la identitat del contingut i les seves característiques.
Els vessaments líquids s’han de recollir segons la normativa vigent.
Els adobs o les esmenes que s’adquireixin a granel s’han d’emmagatzemar segons el que
estableixen els documents que els acompanyen i que proporciona el fabricant. L’esmena orgànica
subministrada s’ha d’emmagatzemar als centres de treball. En cas que no s’utilitzi el mateix dia
del subministrament, cal guardar-la a la zona d’abocador en pila o saca.
Els envasos buits que hagin contingut adobs han de ser considerats residus especials i s’han de
tractar segons la normativa vigent.
UNITATS I CRITERI DE MESURAMENT
3

Les unitats de mesurament poden ser: quilos (kg), litres (l), metres cúbics (m ) o tones (t).
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NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Reial decret 877/1991, de 31 de maig, pel qual es modifica el Reial decret 72/1988, de 5 de febrer,
sobre fertilitzants i afins (BOE núm. 140, de 12 de juny de 1991; correcció d’errors BOE núm. 189,
de 8 d’agost de 1991).
En tots aquests productes, el contingut en metalls pesants no ha de superar els màxims
establerts, expressats en mg/kg de matèria seca:
Cd..................3

Pb...............150

Hg...............5

Zn......... 1.100

Cu...............450

Ni................1 20

Cr................270

A més, han d’ajustar-se en tot a la normativa vigent del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació
i a qualsevol altra que es dicti posteriorment.
Reglament (CE) núm. 2003/2003 del Parlament Europeu i del Consell, de 13 d’octubre (DOUE de
21 de novembre de 2003), relatiu als adobs.

5.2.5.-

Esmenes i enceballs

DEFINICIÓ I ÀMBIT D’APLICACIÓ
L’esmena és un material orgànic o inorgànic que, barrejat amb les terres, en provoca una
modificació de les propietats físiques, químiques o biològiques que millora les condicions de
fertilitat del sòl o de les terres.
L’esmena orgànica prové de materials carbonats d’origen vegetal o animal i s’utilitza
fonamentalment per mantenir o augmentar el contingut en matèria orgànica del sòl i millorar-ne les
propietats/activitats físiques i químiques o biològiques.
Les esmenes inorgàniques són aquelles que s’utilitzen per canviar la textura del sòl (incorporació
de sorres en sòls argilosos o d’argiles en sòls arenosos) o bé per canviar el pH del sòl (quelats de
ferro per acidificar el substrat, carbonat de calci per a alcalinitzar el substrat...).
Les esmenes orgàniques poden ser considerades húmiques, compost o compost vegetal, en
funció principalment del seu contingut en matèria orgànica (vegeu NTJ 05C).
L’enceball és el material format per sorra silícia i esmena orgànica que s’utilitza majoritàriament a
les gespes en el moment de la ressembra per augmentar-ne la densitat i millorar la fertilitat del sòl,
i també després de les tasques d’escarificació.
S’anomena enceball de sorra quan està format principalment per sorra silícia, i enceball mixt
quan està format per una barreja de sorra o graveta, terra vegetal de jardí o matèria orgànica,
adobs i sovint llavors.
CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL
ESMENA ORGÀNICA HÚMICA


Matèria orgànica total per calcinació (% sms) > 25%.



Extracte húmic total del 5%.



Àcid húmic < 3%.



Humitat màxima: 40%.
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ESMENA ORGÀNICA COMPOST


Humitat: 20-30%.



Conductivitat elèctrica < 2 dS/m.



Relació C/N: 10-20.



Matèria orgànica total per calcinació (% sms) > 45%.



Nitrogen amoniacal (N-NH4) < 500 mg/kg sms.



pH en H2O 1:5 v/v UNE-EN 13037, entre 6 i 8.



El 90% de les partícules han de ser de diàmetre < 25 mm.



Metalls pesants segons UNE-EN 13650 (mg/kg sms): classe A-B.



Exempta d’impureses (metalls, vidres i plàstics) > 2 mm.



Exempta de microorganismes patògens.



Temperatura de subministrament no superior a 10 °C de la temperatura ambient.



Absència de plagues i malalties (llavors, males herbes etc.).



Absència de males olors.

Aquest compost ha de ser de classe I i ha de complir els requisits bàsics descrits a la NTJ 05C.
ESMENA ORGÀNICA AMB APORTACIÓ DE NUTRIENTS
Esmena d’origen vegetal, amb un alt contingut orgànic i una baixa proporció de contingut mineral. Es pot presentar en pols
o granulat.
L’esmena requerida ha d’estar composta, com a mínim, per:


85% de vegetal (per la qual cosa també pot tenir origen animal: fems, llana, ossos, minerals).



Índex de matèria orgànica del 55%.



Composició mineral d’1,5% N, 1% K2O i 1,5% MgO.

ENCEBALL


Contingut mínim del 60-70% de sorres de granulometria entre 0,1 i 1 mm. La sorra ha de ser silícia, amb un
màxim d’un 5% de carbonat de calci.



El contingut d’argila i llim no pot superar el 4% del total.



Ha d’estar lliure de males herbes, òrgans propagadors de males herbes, plagues i malalties.



La part orgànica pot ser torba, compost o altres materials orgànics compostos.
Quadre 13. Característiques de les esmenes i els enceballs

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE.
Les mateixes que les descrites a l’apartat 5.2.3. (Terres i substrats per a jardineria).
Les declaracions obligatòries i opcionals per als enceballs que s’han de mostrar a l’envàs,
l’etiqueta o la documentació que els acompanya són les que s’indiquen per a cada cas en el
quadre següent.
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DENOMINACIÓ DEL TIPUS

DECLARACIONS OBLIGATÒRIES

DE PRODUCTE


Quantitat en volum.



Principals components (més del 10%
v/v), ordenats en proporció decreixent


Enceball de sorra

Distribució de mida de les partícules
(argila, llim, sorra i gravetes).



% partícules ≥ 0,05 mm, % partícules ≥
0,25 mm, % partícules ≥ 1 mm, %

DECLARACIONS OPCIONALS



Matèria seca en %.



Matèria orgànica sobre matèria seca.



pH.



Contingut en carbonats.



Altres declaracions opcionals que
s’especifiquen al quadre 12 per als

partícules ≥ 5 mm.


% sílice.



Conductivitat elèctrica, CE.



Les mateixes declaracions obligatòries
que s’especifiquen per a la terra

principals components.



Les mateixes declaracions opcionals

vegetal de jardí.

que s’especifiquen per a la terra



% partícules minerals ≥ 8 mm.

vegetal de jardí.



% partícules orgàniques ≥ 12 mm.

Enceball mixt

Quadre 14. Documentació exigible per als enceballs

UNITATS I CRITERI DE MESURAMENT
3

La unitat de mesurament pot ser: quilos (kg), litres (l), metres cúbics (m ) o tones (t).
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Reial decret 824/2005, de 8 de juliol, sobre productes fertilitzants.

5.2.6.-

Encoixinament

DEFINICIÓ I ÀMBIT D’APLICACIÓ
L’encoixinament aporta beneficis relacionats amb l’optimització de l’ús de l’aigua, el control de les
males herbes, la protecció de la capa superficial d’arrels i sòl, la millora de les característiques del
sòl, la millora d’aspectes estètics, el control de l’erosió del sòl i la millora d’aspectes relacionats
amb el medi ambient.
Els encoixinaments formen part dels productes afins a les terres i substrats que s’estenen sobre la
superfície del sòl. Poden ser d’origen orgànic o inorgànic.
L’encoixinament que es considera més adequat per a la jardineria és l’orgànic natural, ja que
estès sobre la superfície en millora les condicions físiques, químiques o biològiques.
L’àmbit d’aplicació fa referència al subministrament d’encoixinaments per a ús en jardineria i
paisatgisme. L’encoixinament s’ha d’aplicar individualment en jardineres o en la totalitat de les
superfícies de plantacions d’arbusts, plantes vivaces o flors de temporada, excepte en talussos de
pendent superior a 1:3.
L’escorça és un material que s’obté a partir de l’escorça d’arbres, generalment pi que es tritura i
es composta, i que s’utilitza barrejat amb altres materials per plantar i com a element decoratiu en
forma d’encoixinament.
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El compost és un material ric en humus obtingut a partir del compostatge de restes vegetals de
fulles, troncs i altres restes d’origen vegetal, i que es pot utilitzar per a la preparació de substrat
barrejat amb altres materials.
CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL
Els encoixinaments en espais verds es poden classificar segons el tipus de material, el procés de
producció o la presentació.
Segons el tipus de material, els encoixinaments es poden classificar en:


Encoixinaments orgànics d’origen natural, generalment materials higienitzats o
composats.



Encoixinaments inorgànics; formats per àrids solts, com ara còdols, graves o argiles.

ESCORCES: CARACTERÍSTIQUES GENERALS


Humitat: màxim 45% (respecte del pes total).



Densitat aparent: entre 0,15 i 0,25 g/cc segons augment de la mida de partícula.



Espai porós total: 65-85% volum



Porositat d’aeració a 20 cm c. a.: 20-45% volum.



pH entre 6 i 7.



Conductivitat: menor d’1 dS/m.
INGREDIENTS ENCOIXINAMENTS ORGÀNICS



Acícules de pi



Malla orgànica



Closques fruits secs i fruits tropicals



Manta orgànica amb fibres naturals



Composts



Palla de cereals



Encenalls de fusta



Restes de poda triturades



Escorça de pi



Restes de sega o desbrossament



Fems compostats



Serradures



Fullaraca o virosta



Torbes rosses fibroses



Geomalla de fibres naturals



Humus vegetal o terra de bosc

CLASSIFICACIÓ DELS ENCOIXINAMENTS ORGÀNICS


S’ha de sotmetre a un volteig apropiat del material extern a
l’interior de la filera per sotmetre la massa sencera a un mínim
de 3 voltes, amb una temperatura interna que assoleixi un

Producte higienitzat

mínim de 55 °C durant 3 dies consecutius abans de cada volta.


Segons el procés de

S’ha de sotmetre a un procés alternatiu que garanteixi el
mateix nivell de reducció de patògens i l’eliminació dels

formació

propàguls.

Producte compostat o
compost



Ha de ser conforme a les condicions d’higienització anteriors.



Ha d’haver experimentat, a més, un període de compostatge
superior a 6 setmanes.
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Productes no agregats



Presenten els seus components en una barreja homogènia,
però solts i sense lligams forts.

Segons la
Productes prefabricats de

presentació

materials orgànics o de
síntesi



Amb lligams forts entre els seus components que formen unes
estructures planes o tridimensionals.

INGREDIENTS ENCOIXINAMENTS INORGÀNICS


Arena



Grava



Argila expandida



Grava en marbre



Ceràmica triturada



Graveta



Còdols de riu



Terra i putzolana volcànica

Quadre 15. Característiques dels encoixinaments

Per a l’encoixinament, es recomanen materials fàcilment disponibles i molt valorats
decorativament, com l’escorça de pi o les restes de poda triturades.
A més, l’origen dels components dels encoixinaments és un aspecte important que cal tenir en
compte per a una correcta traçabilitat del producte final obtingut.
 Exigències sanitàries
Tots els productes derivats de residus orgànics i de materials orgànics higienitzats o compostats
han de complir la legislació vigent municipal, autonòmica o estatal referent als contaminants
químics i orgànics i als riscos biològics i patògens per a l’ésser humà i els animals —la més
restrictiva— per a l’ús com a encoixinament en la superfície del sòl.
Els productes en la fabricació dels quals s’utilitzin matèries primeres d’origen animal, llevat dels
que hagin sofert processos de hidròlisi, han d’acreditar que no superen els nivells màxims de
patògens següents:


Salmonel·la: absent en 25 g de producte elaborat.



Escherichia coli: < 1.000 nombre més probable (NMP) per gram de producte elaborat.

 Control de qualitat
Per al control de qualitat de l’estabilitat i de la qualitat de la fermentació dels encoixinaments
orgànics naturals higienitzats o compostats, s’ha de comprovar que la temperatura interna del
producte sigui com a màxim 10 °C superior a la temperatura ambient.
En tots els casos l’encoixinament ha de ser de primera generació (no reutilitzat), amb un
gruix d’entre 7 i 10 cm.
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
 Envasat
Els productes envasats i a granel han d’estar protegits de manera que, en condicions normals de
manipulació, emmagatzematge i transport, el contingut no es contamini per matèries estranyes,
per exemple propàguls, patògens i paràsits de plantes, i el contingut dels envasos no es dispersi
inintencionadament. L’envasat ha de contenir perforacions per permetre la igualació de pressió i
per facilitar i assegurar-ne la manipulació.
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Els detalls en la determinació de la quantitat de productes subministrats a granel s’han d’ajustar a
l’acord entre el proveïdor i el consumidor, per exemple: volum col·locat o pes especificat.
 Etiquetatge i documentació
Les dades mínimes exigibles que necessàriament han de figurar en l’etiquetatge dels productes
utilitzats com a encoixinaments en els espais verds, a fi d’assegurar una informació suficient, són
les següents:


Nom o denominació usual o comercial del producte.



Tipus de material i procés de producció, si escau.



Contingut net del producte, expressat en unitats de volum.



Característiques essencials del producte, instruccions, advertiments, consells o
condicions de seguretat.



Lot de fabricació, quan el procés d’elaboració es realitzi en sèries identificables.



Identificació de l’empresa: el nom o la raó social o la denominació del fabricant o
l’envasadora o la transformadora o d’un venedor i, en tot cas, el seu domicili.

Totes les inscripcions han d’aparèixer amb els caràcters ben visibles, clars i indelebles, i fàcilment
llegibles per la direcció facultativa de l’obra.
Les etiquetes que continguin les dades obligatòries s’han de situar sobre el mateix producte o en
el seu envàs, en una posició prominent.
Els productes que se subministrin a granel han d’incorporar la informació obligatòria referida a
l’etiqueta, d’acord amb les especificacions anteriors o en un document que els acompanyi, albarà
o fitxa tècnica, i que s’ha de lliurar a la direcció facultativa. En qualsevol cas, el venedor n’ha de
conservar un original per permetre una correcta identificació del producte i subministrar la
informació corresponent que se sol·liciti.
És desitjable que els productes utilitzats en l’encoixinament dels espais verds disposessin
d’etiqueta ecològica comunitària o del distintiu de garantia de qualitat ambiental.
 Transport i recepció
El transport i la recepció de l’encoixinament s’ha de dur a terme tot evitant que se’n produeixi la
pèrdua o el deteriorament.
L’operació del transport de l’encoixinament fins a la destinació final inclou la preparació, la
càrrega, el trajecte i la descàrrega.
Durant el recorregut i el trànsit, l’encoixinament subministrat a granel s’ha de protegir amb una
lona o element similar per evitar possibles dispersions.
El transport d’encoixinament ha de complir la normativa vigent relativa al transport de
mercaderies.
S’ha de comprovar que l’enviament d’encoixinament vagi acompanyat de la documentació i
l’etiquetatge (albarà de lliurament, etiqueta i marca) exigits en l’apartat anterior, i que aquests
siguin correctes.
Un cop descarregat el material, s’ha d’aplicar en breu o aplegar-lo de manera que se’n mantingui
la qualitat.
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UNITATS I CRITERI DE MESURAMENT
3

Les unitats de mesurament poden ser: quilos (kg), litres (l), metres cúbics (m ) o tones (t).
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NTJ 05 A: abril de 2004. Subministrament de sòls i productes nutrients. Encoixinaments.
Reial decret 865/2010, de 2 de juliol (BOE de 14 de juliol de 2010), sobre substrats de cultiu.

5.2.7.-

Materials per a hidrosembres

DEFINICIÓ I ÀMBIT D’APLICACIÓ
La hidrosembra permet executar sembres en llocs on no es poden emprar les tècniques
convencionals a causa de la dificultat del terreny.
Els materials utilitzats per dur a terme una hidrosembra poden incloure els ingredients següents:
barreja de llavors, coadjuvant biològic, encoixinament (mulch), esmena, fertilitzant, fixador,
superabsorbent, additius i aigua.
CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL
 Material vegetal per hidrosembrar


Origen i obtenció de les llavors: Les llavors sotmeses a la normativa comunitària CEE o
de l’OCDE (Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic) han de
procedir de cultius controlats pels serveis oficials corresponents i s’han d’obtenir segons
les disposicions del Reglament tècnic de control i certificació de llavors i plantes
farratgeres, de 15 de juliol de 1986.



Espècies vegetals apropiades: És preferible utilitzar llavors d’espècies autòctones i
locals pròpies dels prats i herbassars de la zona d’actuació, tant en el cas de les
herbàcies com en el de les llenyoses (arbustives i arbòries), de manera que la majoria
de les espècies sembrades tinguin una presència perdurable (vegeu la NTJ 07V: 1997.
Plantes autòctones per a revegetació). En revegetacions, especialment dins d’àrees
naturals, cal avaluar l’origen autòcton de les llavors emprades, la composició genètica
de les quals ha de ser semblant a la local. Se n’ha d’autentificar la procedència per tal
de no contaminar genèticament la flora local. El conjunt d’espècies vegetals que
componen la barreja de llavors per a la hidrosembra han de satisfer les exigències
següents:
- Tenir un creixement inicial ràpid.
- Assegurar un recobriment vegetal ràpid del sòl.
- Assegurar una protecció ràpida i persistent contra l’erosió en les estacions
vegetatives posteriors.
- Tenir un sistema radical dens en profunditat i/o en superfície.
- Tenir poques exigències de sòl, clima i manteniment.
- Ser duradores i persistents.
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- Tenir un creixement reduït de fulles i tiges.
- Poder disposar de llavor durant les èpoques preferents de sembra i a preus
assequibles.
- Disposar de vegetació en les èpoques en les quals és més probable un risc d’erosió
elevat.


Espècies herbàcies: Les espècies herbàcies de gran recobriment són les que formen la
coberta vegetal que ha de reduir l’erosió superficial i, per tant, són les espècies
recomanades per hidrosembrar. És interessant incloure-hi espècies que presentin una
bona dispersió lateral mitjançant rizomes o estolons. Cal evitar que l’alçària de la
coberta vegetal i l’existència de piròfits no sigui excessiva —sobretot en aquells llocs on
el perill és molt evident— per tal de limitar el risc d’incendis. Les famílies de les
espècies herbàcies més importants utilitzades en les hidrosembres són les gramínies i
les lleguminoses. Les gramínies s’adapten a una gran amplitud de condicions
edafoclimàtiques. Les lleguminoses són plantes amb un sistema radical profund que
viuen en simbiosi amb bacteris fixadors de nitrogen. Als sòls pobres en nitrogen, és
interessant incloure-les a la barreja, preferentment inoculades amb coadjuvants
biològics. Atès que les lleguminoses acostumen a ser plantes més agressives que les
gramínies, el percentatge de les llavors de lleguminoses no hauria de superar el 30% en
pes del total de la barreja de llavors. En el cas dels sòls rics en nitrogen, no és
recomanable incloure llavors de lleguminoses a la barreja.



Espècies arbustives i arbòries: Generalment no es recomana incloure espècies
arbustives i arbòries en les hidrosembres, i encara menys barrejades amb les espècies
herbàcies. Tanmateix, quan s’usen, han de tenir una procedència ecològica semblant a
la zona que cal implantar. Les llavors de gra gros també es poden implantar prèviament
amb mitjans manuals (sembra a cops).



Espècies d’establiment ràpid: S’han d’incloure algunes espècies d’establiment ràpid a la
barreja, plantes de ràpida germinació i ràpid recobriment del sòl, que ajuden a crear un
microclima favorable per al desenvolupament de la coberta vegetal. S’ha d’evitar posarhi en proporcions excessives les espècies més agressives, colonitzadores potents, per
tal de permetre l’establiment de les espècies d’instal·lació més lenta. És recomanable
que el percentatge de les llavors d’espècies anuals d’establiment ràpid no superi el 10%
en pes del total de la barreja de llavors.

 Altres materials:


Fixadors: Són productes que, aplicats amb la hidrosembradora, formen una pel·lícula
homogènia, elàstica i permeable sobre el terreny. Els fixadors són compostos formats
per polibutadiens, alginats, derivats de cel·lulosa, derivats de midó, acetat de vinil,
polímers sintètics de base acrílica, propionat de polivinil i altres. Els fixadors, aplicats en
les quantitats i les dosis correctes, han de complir les condicions següents:
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- Han de ser productes que, en ser projectats sobre el terreny, formin una capa
superficial resistent a l’erosió i d’un gruix similar al que pugui afectar l’erosió.
- Han de ser no combustibles, no tòxics i biodegradables.
- Han de ser compatibles amb altres productes que puguin reforçar o ampliar el seu
camp d’aplicació.
- Han de resistir les gelades.
- Han de permetre la circulació de l’aire i el manteniment de la humitat del sòl, alhora
que en milloren l’estructura.
- No han d’alterar els processos biològics del sòl.
Els fixadors han de complir les característiques tècniques següents:
- Ser estables a la llum del sol.
- Ser miscibles amb l’aigua.
- No afectar negativament la germinació i el desenvolupament de les plantes.
- Ser preferiblement de llarga durada.


Fertilitzants i afins: Sempre que l’anàlisi del sòl i la barreja de llavors no ho desaconselli,
són adequats tots els fertilitzants minerals o orgànics, amb els continguts garantits i de
descomposició lenta i gradual del nitrogen (adobs d’alliberament controlat). També es
poden combinar amb àcids húmics. La dosi que cal aportar-ne depèn de les
característiques edafològiques del terreny, del tipus de manteniment i del tipus de
coberta vegetal per implantar. Aquesta dosi ha de donar resposta a les necessitats del
primer cicle vegetatiu. Els fertilitzants minerals s’han d’ajustar a les especificacions de la
legislació vigent.



Coadjuvants biològics: A les hidrosembres que es duen a terme en sòls pobres i que
presenten al descobert els horitzons inferiors del sòl, cal valorar la necessitat de
potenciar la flora i la fauna microbiana autòctona i de millorar la textura del sòl amb
l’aplicació de coadjuvants biològics. Entre aquests hi ha els inòculs de rizobis per a les
lleguminoses i els productes hormonals que activen la germinació.



Additius: És possible incloure a la barreja per a hidrosembra altres materials com a
additius (colorants, superabsorbents, fungicides preventius, algues cianofícies i
repel·lents de microfauna o avifauna).

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Les categories de les llavors a utilitzar són les següents:


Llavor certificada: disposa de garantia oficial d’identitat i puresa varietal.



Llavor comercial: l’empresa garanteix la identitat de l’espècie i la puresa específica.

Les llavors sotmeses al Reglament tècnic de control i certificació:


han de ser subministrades en envasos precintats, fàcilment identificables.



han de dur indicacions referides al Reglament tècnic per a cada categoria, retolades de
forma clara.
54

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL DISSENY,
L’EXECUCIÓ I EL MANTENIMENT D’OBRA NOVA DE JARDINERIA
Medi Ambient i Serveis Urbans - Hàbitat Urbà

Les etiquetes oficials han de ser expedides o autoritzades per l’organisme oficial responsable.
A l’etiqueta oficial (amb impressió inesborrable) s’ha d’identificar el lot de llavors contingut dins
l’envàs o l’embalatge.
Les anàlisis de composició de les mescles de llavors, de puresa, de capacitat germinativa i d’estat
fitosanitari es poden sol·licitar als organismes oficials responsables.


Etiquetatge

INDICACIONS DE LES ETIQUETES OFICIALS

CAMPS OBLIGATORIS

LLAVORS CERTIFICADES (almenys en la llengua oficial de l’Estat)


Encapçalament amb les sigles Espanya i menció de l’organisme oficial responsable.



La inscripció: regles i normes CEE.



Número de referència del lot i número de l’etiqueta.



Espècie indicada, amb el seu nom botànic, que es pot citar de forma abreujada i sense els noms dels
autors.



Varietat indicada.



Categoria.



País de producció.



Data del precintat (mes i any) o mes i any de l’última presa de mostra oficial.



Pes declarat, brut o net, o nombre de llavors.



Puresa i % germinació.



En cas que s’utilitzin additius sòlids (píndoles, etc.), s’ha d’indicar la naturalesa de l’additiu i la proporció
aproximada entre el pes de les llavors pròpiament dit i el pes total.

RECOMANABLE

CAMPS OBLIGATORIS

BARREGES DE LLAVORS CERTIFICADES


Barreja de llavors per a ................... (utilització prevista).



Organisme oficial responsable – Espanya.



Número de lot.



Mes i any de precintament.



Proporció en pes dels diferents components de la barreja per espècies i/o varietats; és suficient mencionar
la denominació de la barreja si es dóna per escrit la seva composició al comprador i si es registra
oficialment.



Procedència del material.



Ecotip de procedència.



Tractaments pregerminatius.

COLOR DE LES ETIQUETES
Blau

Per a les categories certificades i certificades de primera reproducció.

Vermell

Per a les categories certificades de reproduccions successives.

Bru

Per a la categoria comercial.

Verd

Per a les barreges de llavors de plantes farratgeres.
Quadre 16. Indicacions de les etiquetes
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Per a llavors comercials, les dades de l’etiqueta oficial han de ser les indicades per a la categoria
certificada (amb l’excepció de la menció a la varietat), incloent-hi el text «no certificada com a
varietat». També s’ha de substituir la dada «país de producció» pel de «zona de producció».
 Precintat
El precintat d’un lot de llavors consisteix en les operacions de tancament dels envasos que les
contenen i en la col·locació de les etiquetes previstes en el Reglament tècnic, de tal manera que
sigui impossible obrir-los sense deteriorar-ne el tancament o sense deixar senyals que mostrin
l’evidència que s’han pogut alterar o que se n’ha pogut canviar el contingut o la identificació.
El precintat té caràcter oficial quan les operacions corresponents es duen a terme oficialment o
sota control dels serveis oficials de control competents, i d’acord amb el que s’exposa en el
Reglament tècnic.
 Emmagatzematge
Els materials a granel s’han d’emmagatzemar sota cobert i s’han de dipositar en un recipient net i
inalterable o sobre una base neta impermeable i allunyada d’humitats i de materials que puguin
modificar-ne la puresa i les característiques.
UNITATS I CRITERI DE MESURAMENT
La unitat de mesurament de la barreja de llavors, coadjuvant biològic, encoixinament, esmena,
fertilitzant, fixador, superabsorbent i additius són els grams (g) o els quilos (kg).
3

L’aigua es mesura en l o m .
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NTJ 08H: 1996. Hidrosembres.
Llei 11/1971, de 30 de març, de llavors i plantes de viver.
Reial decret 824/2005, de 8 de juliol, sobre productes fertilitzants.
Ordre de 23 de maig de 1986 per la qual s’aprova el Reglament general tècnic de control i
certificació de llavors i plantes de viver.
Reglament tècnic de control i certificació de llavors i plantes farratgeres i modificacions (BOE de
15 de juliol de 1986).

5.2.8.-

Productes fitosanitaris i afins

DEFINICIÓ I ÀMBIT D’APLICACIÓ
Un plaguicida d’ús fitosanitari o un producte fitosanitari és un producte destinat a la
protecció de conreus. La seva acció permet l’adequat desenvolupament sanitari dels vegetals
que es produeixen amb fins alimentaris, industrials o ornamentals.
Fungicida: plaguicida destinat a la prevenció i el control de fongs.
Insecticida: plaguicida destinat a la prevenció i el control dels insectes.
Herbicida: plaguicida destinat a la prevenció i el control de les males herbes.
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PRINCIPALS TIPUS D’AFECTACIÓ AL MATERIAL VEGETAL

Plagues: causades per animals Malalties: els agents causants Males herbes

Alteracions de naturalesa

(artròpodes, nematodes,

fisiològica (tempesta,

són fongs, bacteris, virus...

vertebrats...)

intoxicació nutritiva, vent...)
Quadre 17. Tipus d’afeccions als vegetals

Tot producte fitosanitari (producte comercial o formulat) es compon d’una matèria o substància
activa (el compost tòxic que actua sobre el patogen), una matèria inerta (l’excipient) i normalment
coadjuvants i additius.
A més de l’àmbit d’utilització, cal tenir en compte que cada producte fitosanitari té uns usos
autoritzats (gespes, arbusts ornamentals, pins, palmàcies, cítrics, olivera...) que cal respectar,
com també cal respectar les dosis i condicions d’aplicació que figuren a l’etiqueta.
CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL
Els establiments on es fabriquen, s’emmagatzemen o es comercialitzen plaguicides, així com les
entitats de control de plagues (empreses, altres entitats jurídiques o bé persones físiques) que
presten serveis a tercers o a corporatius amb plaguicides, han d’estar inscrits en el Registre
Oficial d’Establiments i Serveis Plaguicides (ROESP).
Tots els productes utilitzats han d’estar autoritzats prèviament i inscrits al Registre de Productes
Fitosanitaris creat pel Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient (MAGRAMA), i el seu
àmbit d’aplicació són els parcs i jardins.
La inscripció en el registre té una validesa de 10 anys a comptar des de la data d’inscripció o
renovació. El titular de l’establiment o el servei pot sol·licitar, dins del termini dels dos mesos
anteriors a la finalització del període de vigència de la inscripció, una nova resolució de renovació
de la inscripció.
Les empreses registrades gaudeixen de determinats beneficis: queden autoritzades per exercir la
seva activitat i reben de forma gratuïta les publicacions del Servei de Sanitat Vegetal (guies,
butlletins, fitxes, etc.), així com la normativa legal relacionada amb els plaguicides i la lluita contra
les plagues.
El Servei de Sanitat Vegetal publica periòdicament la relació d’establiments i serveis
plaguicides autoritzats i difon la informació següent:


Davant d’una determinada plaga o malaltia, cal seleccionar primerament els possibles
productes fitosanitaris biològics que existeixen al mercat.



Els productes fitosanitaris i els productes aplicats en la desinfecció de sòls i substrats
utilitzats han de tenir la categoria baixa en toxicitat humana i no han de presentar un risc
per a la fauna i el medi ambient. Pel que fa a la toxicitat de la fauna, ha de ser
preferiblement de categoria A o com a màxim B. En el cas dels herbicides, a més de
complir els requisits esmentats anteriorment, han de ser no residuals.



L’elecció dels productes ha de tenir en compte la possible fitotoxicitat de determinades
espècies vegetals. Si es té interès en una matèria activa concreta i la seva fitotoxicitat
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no està detallada a l’etiqueta, cal consultar el servei tècnic del distribuïdor i/o fer-ne una
prova prèvia.


Sempre que sigui possible, cal abstenir-se d’utilitzar els productes que tinguin un ampli
espectre d’acció, ja que podrien ocasionar l’augment de població d’altres individus no
desitjats.



En determinats casos, cal estudiar la utilització d’un mullant en la barreja de productes a
aplicar (per exemple, en el tractament de plantes suculentes).



Tots els productes aplicats han de tenir un termini llarg de caducitat.

Quan s’hagi seleccionat el producte a utilitzar en un tractament, cal informar la direcció facultativa
abans d’aplicar-lo.
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
 Subministrament
S’han de tenir en compte els aspectes següents:


Les empreses subministradores de productes fitosanitaris han d’estar inscrites al
Registre Oficial d’Establiments i Serveis Plaguicides (ROESP).



Quan es realitzi la compra d’un producte, cal demanar a l’empresa subministradora la
fitxa de dades de seguretat del producte per tenir un major coneixement dels perills i
precaucions a tenir en compte.



Als magatzems i locals on es comercialitzen plaguicides, aquests s’han de mantenir als
envasos d’origen, tancats, precintats i etiquetats degudament. En conseqüència, en
queda prohibida la venda sense envàs o en envasos que no compleixin la normativa
vigent sobre etiquetatge.



Als productes comprats, hi han de figurar les dates de fabricació i de caducitat.



Els productes plaguicides s’han d’emmagatzemar en llocs protegits del sol i allunyats de
les zones de pas. Igualment, cal mantenir-los en posició vertical i ben tancats.



L’eliminació dels productes caducats, obsolets i/o eliminats del registre s’ha de fer a
través d’un gestor autoritzat.



Els envasos buits dels productes plaguicides han de ser retirats per l’empresa
proveïdora o, si no fos possible, per l’empresa concessionària.



En el cas que s’hagin d’emmagatzemar envasos buits que hagin contingut productes
plaguicides, cal fer-ho temporalment en armaris independents fins a procedir-ne a la
retirada.



Cal estar atent a l’actualització del Registre de Productes Fitosanitaris per a ús en parcs
i jardins publicat pel MAGRAMA, com també a les informacions que es difonen des del
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) sobre
la retirada de productes fitosanitaris (avisos fitosanitaris, pàgina d’Internet del DAAM),
amb la finalitat de no fer cap nova compra d’aquests productes o que restin al
magatzem quan ja no es poden utilitzar.
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 Emmagatzematge
L’emmagatzematge de productes fitosanitaris està regulat pel Reial decret 3349/1983, pel qual
s’aprova la reglamentació tècnica sanitària per a la fabricació, comercialització i utilització de
plaguicides, i pel Reial decret 379/2001, pel qual s’aprova el reglament d’emmagatzematge de
productes químics i les seves instruccions tècniques complementàries (BOE núm. 112 de
10.5.2001).
Les condicions a tenir en compte per emmagatzemar els productes fitosanitaris són les següents:


Cal emmagatzemar els plaguicides i els utensilis de tractament en llocs específicament
destinats a aquest ús: frescos i ventilats, protegits de temperatures extremes i amb terra
impermeable. Si és possible, s’han d’ubicar fora d’edificis habitats.



Cal tancar amb clau la porta d’entrada al magatzem per tal d’evitar-hi l’accés de
persones no autoritzades.



Cal posar a la porta un cartell amb una calavera i la paraula «perill», i un full amb els
números d’urgència per saber on trucar en cas de possible intoxicació.



Cal mantenir sempre els productes en els envasos originals, ben tancats i lluny de
menjars i begudes; també cal prendre mesures per evitar trencaments o vessaments i
col·locar una cubeta sota dels productes líquids.



Cal posar un rètol indicatiu de la prohibició de fumar.



No s’han de col·locar mai els productes a terra, sinó sobre estants i separats per tipus
de productes: insecticides, fungicides, herbicides. Dintre de cada grup, cal mantenir-los
separats en funció de la toxicitat, i els sòlids separats dels líquids i els inflamables de la
resta, en especial dels comburents.



Cal disposar d’un equip de protecció personal en un armari tancat fora del magatzem, i
instal·lar-hi una presa d’aigua a prop per netejar-se.



Cal tenir almenys un extintor al magatzem, així com material absorbent i utensilis per a
la recollida de possibles vessaments, els quals han de ser d’ús exclusiu per a aquesta
activitat.



La instal·lació elèctrica del magatzem ha de complir els requisits del Reglament de
baixa tensió.



Cal recordar que és recomanable tenir al magatzem la mínima quantitat possible de
producte i utilitzar sempre, en primer lloc, el més antic. Per a major facilitat, cal fer un
llistat de l’estoc dels productes i de la data en què es van comprar.

 Etiquetatge


Tot producte subministrat ha de tenir l’etiqueta en perfectes condicions, que ha
d’especificar, entre altres característiques, la toxicologia, la composició, la dosi, la
incompatibilitat amb altres matèries actives i les possibles fitotoxicitats del producte.
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NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
 Legislació estatal


Real decret 3349/83, de 30 de novembre, pel qual s’aprova la reglamentació
tecnicosanitària per a la fabricació, la comercialització i la utilització de plaguicides.
Modificat pel Reial decret 162/1991, de 8 de febrer.



Ordre de 24 de febrer per la qual es normalitza la inscripció i el funcionament del
Registre d’Establiments i Serveis Plaguicides.



Circular 1/2006 del director general d’Agricultura, de 20 de març de 2006, per la qual
s’estableix el procediment d’adequació del Registre Oficial d’Establiments i Serveis
Plaguicides després de la reclassificació toxicològica motivada per l’aplicació del Reial
decret.



Reial decret 443/1994, d’11 de març. Modifica el Reial decret 3349/1983 (BOE 30 de
març).



Reial decret 2163/1994, de 4 de novembre. Implanta el sistema harmonitzat comunitari
d’autorització per comercialitzar i utilitzar productes sanitaris (BOE de 18 de novembre).
Modificat per l’ordre PRE/1784/2011, on es canvia l’annex I.



Reial decret 363/1995, de 10 de març, pel qual s’aprova el Reglament sobre notificació
de substàncies noves i classificació, envasat i etiquetat de substàncies perilloses (BOE
5/6/95). Modificat per les ordres del Ministeri de la Presidència, de 13 de setembre de
1995 (BOE 19/9/95), 5 d’octubre de 2000 (BOE 10/10/00), i 5 d’abril de 2001 (BOE
19/04/01). Modificat pel Reial decret 717/2010.



Ordre de 14 d’abril de 1999 per la qual s’estableix l’annex I del Reial decret 2163/1994
(BOE de 21 d’abril) pel qual s’implanta el sistema harmonitzat comunitari d’autorització
per a comercialitzar i utilitzar productes fitosanitaris.



Reial decret 1054/2002 pel qual es regula el procés d’avaluació per al registre,
l’avaluació i la comercialització de biocides.



Ordre del Conseller d’Agricultura i Pesca, de 12 de novembre de 2002, per la qual
es modifica l’Ordre de la Conselleria d’Agricultura, Comerç i Indústria de 29 d’abril
de 1997 per la qual es dicten les normes per a la inscripció i el funcionament en el
Registre Oficial d’Establiments i Serveis Plaguicides (BOIB núm. 140, de 21/11/2002).



Llei 43/2002 de sanitat vegetal (BOE 21/11/2002).

 Legislació autonòmica


Decret 149/1997 de 10 de juny, del Departament de la Presidència de la Generalitat de
Catalunya, pel qual es regula el Registre Oficial d’Establiments i Serveis Plaguicides.



Ordre ARP/455/2006, de 22 de setembre, per la qual es regula la formació de les
persones que realitzen activitats relacionades amb la utilització de productes
fitosanitaris.
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Ordre AAR/62/2008, de 12 de febrer, per la qual es prorroga el termini que estableix
l’Ordre ARP/455/2006, de 22 de setembre, que regula la formació de les persones que
realitzen activitats relacionades amb la utilització de productes fitosanitaris.

En cas de derogació o actualització de la normativa, la darrera aprovada serà la de compliment
obligat.
5.2.9.-

Materials complementaris

5.2.9.1.- TUTORS, VENTS I PROTECTORS
DEFINICIÓ I ÀMBIT D’APLICACIÓ
Materials destinats a la protecció i la sustentació de la part aèria i subterrània de les espècies
vegetals durant els anys següents a les operacions de plantació i/o trasplantament que es
considerin necessaris per a l’arrelament de l’arbre. També s’usen en afectacions per obres.
CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL
 Tutors o aspres
Els tutors han de ser rectes i de secció suficient perquè la inèrcia sigui major que la del tronc de
l’arbre. Han de tenir una alçada mínima de 2 m.
Han d’estar constituïts per materials forts i resistents, com ara la fusta tractada. El material de
fusta ha de posseir la certificació de gestió forestal sostenible FSC o PEFC, que l’empresa
contractada ha d’acreditar.
Les subjeccions entre l’aspre i el tronc de l’arbre han de ser d’un material elàstic (com la goma o
el cautxú) de llarga durabilitat i resistent a la intempèrie.
 Vents
Atesa la seva funció resistent, en arbres grans normalment cal usar cables d’acer trenat i secció
normalitzada de 8, 10 o 12 mm de diàmetre. Per determinar-los cal considerar l’espècie vegetal i
el seu port, la proporció del pa de terra respecte a l’alçada de l’arbre, el grau d’exposició al vent i
el tipus de terreny de plantació. Com a norma general, els cables de 10 mm de diàmetre
solucionen la majoria de casuístiques.
 Protectors
Protegeixen la part baixa del tronc contra raspaments, cops o altres incidents que puguin danyarlo, ja siguin provocats per vehicles, persones o animals.
El protector d’arbres contra cops de vehicles ha de tenir una alçada visible mínima de 60 cm. Pot
ser metàl·lic, de fusta o de qualsevol altre material que ofereixi una certa resistència. Cal
considerar que els protectors han de tenir un efecte dissuasori i que la seva funció consisteix a
evitar els cops resultant de maniobres de vehicles a una velocitat màxima de 20 km/h. Els de fusta
han de disposar de la certificació de gestió forestal sostenible.
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CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
 Tutors
S’han de subministrar empaquetats en un nombre no major de 100 unitats i un pes inferior a 500
kg.
S’han d’emmagatzemar en piles d’una alçada màxima de tres paquets, en un local cobert i a
temperatura ambient.
 Vents
S’han de subministrar segons les mides específiques de cada arbre.
 Protectors
S’han de subministrar segons les mides específiques de cada arbre.
UNITATS I CRITERI DE MESURAMENT
Es mesuren en unitats de cada element complet amb els seus accessoris.
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Instrucció d’Alcaldia relativa als elements urbans de la ciutat de Barcelona. Annex A. Condicions
particulars obligatòries dels elements urbans de la ciutat de Barcelona. Annex B. Criteris
d’ubicació dels elements urbans a l’espai públic.
NTJ 03E: 1999. Protecció dels elements vegetals en els treballs de construcció.
NTJ03S: 1999. Sosteniment artificial i protecció de l’arbrat.
NTJ 06R: 1996. Roll tornejat impregnat.
5.2.9.2.- ESCOCELLS I TAPES D’ESCOCELLS
DEFINICIÓ I ÀMBIT D’APLICACIÓ
L’escocell és un element urbà que emmarca i defineix l’àrea de cultiu de l’arbre en una vorera o
en una superfície pavimentada.
Les tapes d’escocells s’utilitzen per posar a disposició del vianant l’espai destinat al cultiu de
l’arbre. Se’n desaconsella l’ús generalitzat i tan sols s’han d’utilitzar en aquells indrets on així ho
recomani el codi d’accessibilitat. En els casos en què es proposi la utilització de tapes d’escocells,
cal l’aprovació per part de PiJBIM.
CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL
Els escocells han de ser de materials reciclables, però cal evitar les fustes. La superfície mínima
2

de cultiu ha de ser d’1 m , amb una proporció màxima de 3/1 entre llargària i amplada. Si
l’escocell sobresurt de la rasant de la vorera, ha de complir amb la normativa d’accessibilitat
(màxim 10 cm), els cantells han de ser arrodonits i ha de permetre l’afluència de l’aigua de pluja
des de la vorera cap a l’interior. Si l’escocell duu tapa, aquesta ha d’estar perfectament enrasada
amb el marc i ha de permetre, com a mínim, una infiltració amb cobertura lliure del 10%.
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Les tapes s’han d’adaptar a la geometria dels escocells i tenir modularitat per tal que es puguin
adaptar al creixement de l’arbre.
Les obertures de les tapes, si tenen més de 2 cm, no han de ser ni perpendiculars ni paral·leles
als costats de l’escocell, ni a la línia de la vorera. Aquestes obertures han de permetre, com a
màxim, la impressió d’un segell de 3 cm de diàmetre. S’han de poder desmuntar amb facilitat i, si
tenen alguna unió mecànica, ha de ser de material inoxidable. Els escocells i les eventuals tapes
no han de requerir manteniment, i pel que fa a la resistència han de complir amb la norma EN-124
per a dispositius de cobriment i tancament descrits al Grup-2, classe B-125, de la Instrucció
d’Alcaldia relativa als elements urbans de la ciutat de Barcelona.
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
La garantia de subministrament de l’element i dels recanvis ha de ser d’un mínim de 15 anys.
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Codi d’accessibilitat de Catalunya, Decret 135/195 de desplegament de la Llei 20/1991 de 25 de
novembre.
Instrucció d’Alcaldia relativa als elements urbans de la ciutat de Barcelona. Annex A. Condicions
particulars obligatòries dels elements urbans de la ciutat de Barcelona. Annex B. Criteris
d’ubicació dels elements urbans a l’espai públic.
EN-124 per a dispositius de cobriment i tancament descrits al Grup-2, classe B-125, de la
Instrucció d’Alcaldia relativa a elements urbans de la ciutat de Barcelona.
5.2.9.3.- TUBS D’AERACIÓ
DEFINICIÓ I ÀMBIT D’APLICACIÓ
Elements en forma de canonada amb perforacions en tota la seva llargària que permeten el lliure
intercanvi d’aire entre el seu interior i la terra del voltant.
CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL
Els tubs d’aeració estan proveïts d’una tela filtrant de polièster que impedeix que els orificis i les
ranures de les canonades d’aeració a la llarga acabin embossant-se de fang i/o sorra. Estan
fabricats amb materials reciclats.
El diàmetre mínim del tub ha de ser de 50 mm. La secció ha de tenir una inèrcia suficient perquè
no acabi esclafat pel pes de les terres de plantació de l’arbre.
Han d’estar identificats com a TP (totalment perforats).
UNITATS I CRITERI DE MESURAMENT
Metres (m) de tub d’aeració.
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE 53994 Tubs de drenatge corrugats i ranurats.
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5.2.9.4.- GEOTÈXTILS
DEFINICIÓ I ÀMBIT D’APLICACIÓ
El geotèxtil és un material tèxtil pla, permeable i polimèric (sintètic o natural) que pot ser no teixit,
teixit o tricotat, i que s’utilitza en contacte amb el sòl o amb altres productes en enginyeria per a
aplicacions geotècniques.
La tela antiherbes és un tipus de geotèxtil utilitzat per a cobertures del sòl, especialment
dissenyat per evitar el creixement de males herbes, ja que al mateix temps que permet el pas de
l’aigua, controla la incidència de la llum solar sobre les llavors, factor que n’impedeix la
germinació.
La utilització de la flassada antiherbes permet disminuir l’aplicació d’agroquímics per a l’eliminació
de males herbes i manté una òptima regulació de la humitat del sòl.
CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL
 Geotèxtil
Ha de permetre el pas de l’aigua amb una obertura eficaç de porus no major de 0,12 mm. Ha de
2

tenir una densitat d’entre 90 i 450 g/m i uns gruixos variables d’entre 0,5 i 4 mm.
Des del punt de vista hidràulic ha de poder:


Drenar: Ha de tenir la capacitat de circulació de l’aigua a través del teixit, sense reblir-lo.



Filtrar: Ha de tenir la facilitat per deixar passar l’aigua.

I des del punt de vista mecànic:


Separar: Ha d’impedir la barreja de diferents tipus de terreny, ja que reté els sòls fins.



Reforçar: Ha d’oferir la possibilitat d’estabilitzar un terreny augmentant-ne la resistència
per disminució del contingut en aigua.



Protegir: Ha de tenir la capacitat per protegir altres làmines per a la impermeabilització
(PVC, PE...) contra el possible punxonament o estrip.

 Tela antiherbes

AVANTATGES DE LA TELA ANTIHERBES


Limita el creixement de males herbes.



Conserva la humitat.



És permeable a l’aigua.



Disminueix les intervencions i els consums.



Limita que les arrels passin a través de teixit.



El teixit és resistent a una gran varietat d’agents químics.
Quadre 18. Avantatges de la tela antiherbes

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
El subministrament té lloc en rotllos d’amplades diverses, per tant, com més gran sigui la
superfície a cobrir, més gran haurà de ser l’amplada del rotllo per tal de reduir el nombre
d’encavalcaments, que com a mínim han de ser de 10 cm.
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UNITATS I CRITERI DE MESURAMENT
2

La unitat de mesurament és el m , del qual es consideren exclosos els encavalcaments propis de
la col·locació del material.
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE EN ISO 11058, Geotèxtils i productes relacionats amb geotèxtils. Determinació de les
característiques de permeabilitat a l’aigua perpendicularment al plànol sense càrrega.
5.2.9.5.- MATERIALS PER A L’ESTABILITZACIÓ DE TALUSSOS
DEFINICIÓ I ÀMBIT D’APLICACIÓ
Material que permet l’estabilització de talussos quan les condicions de pendent i estabilitat de la
superfície dificulten la colonització del material vegetal i l’estesa de terra vegetal. S’aplica
principalment per al control de l’erosió i la revegetació de talussos de pendent elevat, per reduir el
cost de manteniment dels talussos, per a la protecció de rius i la naturalització de canals, i per a la
retenció de fins en sistemes flexibles per a l’estabilització de talussos.
Les mantes orgàniques s’utilitzen en talussos amb pendents superiors al 33% i elevada
inestabilitat, amb l’objectiu que la terra vegetal i el material vegetal s’implantin. Afavoreixen la
implantació de la coberta vegetal i aporten matèria orgànica a la seva descomposició. Fins a
l’estabilització de la coberta vegetal disminueixen l’evaporació i atenuen l’erosió.
Les xarxes naturals retenen gran quantitat d’aigua i no limiten la transpiració del terreny, raó per
la qual són aconsellables en talussos de fort pendent i zones d’elevada pluviometria.
Les malles tridimensionals destinades a la protecció permeten albergar i crear sòl fèrtil
mitjançant l’estesa de terra vegetal tamisada o projeccions de substrat en talussos superiors al
35%.
Les malles inorgàniques s’utilitzen en talussos amb pendents superiors al 50% amb elevada
inestabilitat, a fi que la vegetació que s’hi implanta per hidrosembres contribueixi a augmentar-ne
l’estabilitat. Les galvanitzades, a més de servir per a l’estabilització de talussos, també s’utilitzen
per protegir l’entorn del despreniment de pedres i roques i d’aterraments. Les anomenades
geoxarxes són de naturalesa orgànica, però per la seva similitud es poden incloure en aquest
grup.
Les geocel·les són estructures alveolars rígides o semirígides construïdes amb unions
alternatives de tires de polímers de plàstic d’alta resistència. Creen una estructura volumètrica que
s’omple amb terra o substrat i que permet un desenvolupament inicial de les arrels de plantes
vivaces i arbustives per a la seva posterior estabilització en el talús.
CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL
 Mantes orgàniques

65

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL DISSENY,
L’EXECUCIÓ I EL MANTENIMENT D’OBRA NOVA DE JARDINERIA
Medi Ambient i Serveis Urbans - Hàbitat Urbà

COMPOSICIÓ

CONDICIONS

APLICACIONS

Palla (100%)

Erosió laminar moderada

Talús 3:1 amb pendent de fins a 30 metres

Palla (50%) / coco (50%)

Erosió laminar mitjana

Talussos 3:1, 2:1 amb pendents de fins a 40 metres

Palla (50%) / espart (50%)

Erosió laminar mitjana

Talussos 3:1, 2:1 amb pendents de fins a 40 metres

Coco

Erosió laminar alta

Talussos 2:1 i 1:1 amb pendents de fins a 40 metres

Espart

Erosió laminar alta

Talussos 2:1 i 1:1 amb pendents de fins a 40 metres

Espart (50%) / coco (50%)

Erosió laminar alta

Talussos 3:1, 2:1 i 1:1 amb pendents de més de 40
metres

Quadre 19. Característiques de les mantes orgàniques

CONDICIONS D’EROSIÓ

VELOCITAT ORDINÀRIA DE L’AIGUA (m/s)

Erosió moderada

Fins a 0,8

Erosió mitjana

Entre 0,8 i 1,5

Erosió alta

Superior a 2,5
Quadre 20. Quadre velocitat d’aigua

 Xarxa natural
S’utilitzen els mateixos materials que amb les mantes, però constituint una xarxa o una malla amb
2

2

obertures que permeten densitats de fins a 700 g/m en jute i 1000 g/m en coco.
 Malles tridimensionals
Formades per fils de poliamida que constitueixen una estructura de 10 a 20 mm de gruix oberta a
la cara superior i més o menys tancada en la inferior.
En alguns casos es reforça amb una malla de polièster o s’emplena amb pedra picada i unida
amb betum, o fins i tot es subministra amb gespa precultivada.
 Malles inorgàniques
Les malles metàl·liques cal que siguin de triple torsió amb filferros d’acer galvanitzat teixits en
torsió i formant una retícula hexagonal. Es poden reforçar mitjançant la utilització de cables trenats
disposats en diagonal damunt de la malla metàl·lica i fixats a la superfície per mitjà d’ancoratges
de diferent profunditat o mitjançant xarxes de cable.
 Geocel·les
Se’n recomana l’ús en talussos amb pendent superior al 33% i no han de ser de materials
lliscants.
UNITATS I CRITERI DE MESURAMENT
2

La unitat de mesurament és el m , i se’n consideren exclosos els encavalcaments propis de la
col·locació.
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NTJ 12S. Part 1: 1999. Obres de bioenginyeria: tècniques de recobriment de talussos.
NTJ 12S: Part 2: 1998. Obres de bioenginyeria: tècniques d’estabilització de talussos.
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5.2.9.6.- JARDINERES
DEFINICIÓ I ÀMBIT D’APLICACIÓ
La finalitat d’aquests objectes és la de contenir un volum determinat de substrat amb la finalitat de
permetre el cultiu d’elements vegetals fora de sòl lliure.
CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL
Depenen de l’hàbit de creixement dels vegetals que es pretengui cultivar.

TIPUS DE VEGETACIÓ

MÍNIM DE TERRA ÚTIL

Arbusts de port gran

100 cm

Arbusts i enfiladisses

70 cm

Vivaces i entapissants

50 cm

Anuals

30 cm
Quadre 21. Alçada de terra útil mínima per a jardineres

Les jardineres que s’instal·lin a la ciutat de Barcelona han de complir les condicions obligatòries
següents:


Han de ser de material reciclable o reutilitzable al final de la seva vida útil.



No han de tenir cantells amb angles inferiors als 90° i les arestes no han de ser vives.



La superfície de la cara superior de la jardinera ha de ser igual o superior a la superfície
de la cara inferior.



El perfil interior de la jardinera no ha de presentar impediments, cossos sortints ni
vorades per tal de facilitar-ne l’arrencament de l’element i el buidatge.



Pel que fa a la relació de la jardinera amb l’element vegetal:
- Les jardineres grans han de garantir un volum de substrat de 780 l, amb una alçada
útil mínima de 75 cm per encabir-hi el substrat.
- Les jardineres mitjanes han de garantir un volum de substrat de 200 l, amb una
alçada útil mínima de 45 cm per encabir-hi el substrat.
- Les jardineres petites han de garantir un volum de substrat de 70 l, amb una alçada
útil mínima de 35 cm per encabir-hi el substrat.



La vida útil de l’element ha de ser de 15 anys en condicions normals d’ús i d’adequat
manteniment.



La garantia de subministrament de l’element i de recanvis ha de ser d’un mínim de 10
anys.



Han d’oferir resistència a la deformació per un ús normal o per les forces habituals a
què sigui exposat el recipient.



Les jardineres per a cultiu convencional han d’incorporar forats de drenatge.



Les jardineres d’autoreg han d’incorporar tapes microperforades en els tubs de
ventilació.
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Han d’oferir innocuïtat envers les característiques físicoquímiques dels substrats i les
aigües.



Les jardineres grans han de tenir potes, que han de ser regulables.



S’han de poder moure, agafant-les amb un sistema de cadenes o embragant-les.

UNITATS I CRITERI DE MESURAMENT
Unitats (u.).
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Instrucció d’Alcaldia relativa als elements urbans de la ciutat de Barcelona. Annex A. Condicions
particulars obligatòries dels elements urbans de la ciutat de Barcelona. Annex B. Criteris
d’ubicació dels elements urbans a l’espai públic.
5.2.9.7.- SENYALITZACIÓ
DEFINICIÓ I ÀMBIT D’APLICACIÓ
El Manual de senyalització per als espais verds públics de Barcelona estableix sis tipus de
senyalització:

TIPUS DE SENYALITZACIÓ
Situada als accessos dels parcs, conté un resum de tot el que s’hi pot trobat al interior i és la peça
DIRECCIONAL

que recull més acuradament els criteris d’accessibilitat. Inclou un plànol tàctil i anotacions en braille, la

(Clúnia)

qual cosa facilita l’orientació i la localització dels serveis i equipaments als visitants amb dificultats
visuals.

NORMATIVA

Serveix per identificar un espai, un servei, un equipament o una activitat.

DIRECCIONAL

Indica els recorreguts i facilita l’orientació a dins del parc.

CONDUCTIVA

El respecte a l’entorn, ja sigui en relació amb la vegetació o amb qualsevol component del mobiliari
urbà, és present en el senyal, que recorda les accions aconsellables i també les prohibides.

EXPLICATIVA

Recull una informació concreta que pot ser interessant: per exemple de tipus botànic o didàctic.

ESPORTIVA

Inclou esquemes per fer exercicis de tonificació en els circuits esportius.
Quadre 22. Senyalització en espais verds

L’àmbit d’aplicació són tots els espais verds que gestiona PiJBIM.
En tots els espais verds s’ha de col·locar senyalització conductiva. Quan l’espai verd superi els
10.000 m², cal presentar un projecte de senyalització elaborat segons el Manual de senyalització
per als espais verds públics de Barcelona, que ha de ser validat per PiJBIM o MASU de
l’Ajuntament de Barcelona.
La inclusió de la resta de tipologies de senyalètica dependrà de les característiques concretes de
l’espai i, en tot cas, caldrà consultar-la amb els serveis tècnics de PiJBIM o MASU de l’Ajuntament
de Barcelona.
Independent del tipus de rètol, text i/o dibuix, els senyals han de tenir una mida i presentar un
color que permetin que siguin llegibles a una distància mínima de 3 m.
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CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL
Segons el que es descriu al Manual de senyalització per als espais verds públics de Barcelona
(http://www.parcsijardins.net/public/plecs/m_grafic.pdf).
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La inherent als materials de fabricació per a cada cas i ús.
Manual de senyalització per als espais verds públics de Barcelona
(http://www.parcsijardins.net/public/plecs/m_grafic.pdf).

5.2.10.- Material vegetal
Les plantes que constituiran el futur espai verd projectat han de complir una sèrie de condicions
que garanteixin la seva implantació i el seu desenvolupament.
Per al subministrament del material vegetal, s’han de seguir les normes descrites en el present
plec, i en tots els casos són d’aplicació les NTJ (Normes tecnològiques de jardineria i paisatgisme)
següents, editades pel Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles de Catalunya, actualment
Fundació de la Jardineria i el Paisatge. (Vegeu «Normativa de compliment obligatori»).
ÀMBIT D’APLICACIÓ
Subministrament del material vegetal per a ús en jardineria, exceptuant-ne les gespes i els prats.
DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL
 Classificació del material vegetal
a

plantes monocàrpiques o anuals

AC

arbres de fulla caduca

ac

arbusts de fulla caduca

AP

arbres de fulla persistent

ap

arbusts de fulla persistent

asp

arbusts sarmentosos de fulla persistent

asc

arbusts sarmentosos de fulla caduca

C

coníferes o resinoses

P

palmeres i plantes palmiformes

pa

plantes aquàtiques

pc

plantes cactàcies, crasses o suculentes

ppc

plantes policàrpiques (vivaces) de fulla caduca

ppp

plantes policàrpiques (vivaces) de fulla persistent

var

varietat

X

plantes provinents de creuament

‘

cultivar
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 Condicions generals
Les plantes ornamentals destinades al subministrament han de complir les condicions de qualitat
generals i les condicions de qualitat particulars segons el tipus de material vegetal a què pertanyin.
Les plantes que no compleixin aquestes condicions no poden ser subministrades.
Els lots han de ser homogenis, de la mateixa espècie, varietat i categoria.
 Autenticitat específica i varietal
Les plantes subministrades han de ser absolutament autèntiques, és a dir, han de tenir la identitat i la
puresa adequades amb relació al gènere o espècie al qual pertanyen i, quan es comercialitzin amb
una referència a la cultivar, han de tenir també la identitat i la puresa adequades respecte a la
cultivar.
 Condicions de conreu
Les plantes subministrades s’han de cultivar d’acord amb les necessitats de l’espècie, la varietat,
l’edat i la localització.
Els criteris de qualitat d’una planta han de fer referència tant al sistema aeri com al sistema radical.
El marc de plantació entre plantes ha de ser proporcional a les necessitats dels individus segons
l’espècie, la varietat i el sistema de mecanització emprat.
 Dimensions i proporcions
La relació entre l’alçària i el diàmetre de la tija o tronc ha de ser proporcional, segons l’espècie o
varietat.
L’alçària, l’amplària de capçada, la longitud de les branques, les ramificacions i el fullatge han de
correspondre a l’edat de l’individu segons l’espècie o la varietat en proporcions ben equilibrades. Si
escau, també ha de presentar proporcions ben equilibrades entre portaempelt i empelt pel que fa al
tronc i la capçada.
Les arrels han d’estar ben desenvolupades i han de ser proporcionades d’acord amb l’espècie o la
varietat, l’edat, les condicions del sòl i el creixement. La mida del pa de terra ha de ser proporcional a
l’espècie o la varietat, a la mida de la planta i a les condicions del sòl.
A les condicions particulars s’expressen les toleràncies admeses en cada cas quant a dimensions
segons el tipus de planta.
 Empelts
Els empelts han d’estar satisfactòriament units als portaempelts. Els empelts de capçada, a més, han
de donar naixement a una corona centrada en l’eix del tronc, ben desenvolupada i que presenti les
característiques pròpies de la cultivar.
 Sanitat vegetal
Les plantes han de ser sanes, madures i suficientment endurides per tal que no en perilli la represa i
el desenvolupament futur.
No es poden admetre plantes amb ferides no cicatritzades, danys en els rovells, trencament de guies
o qualsevol tipus de dany mecànic que pugui comprometre’n la viabilitat. Les plantes no poden
presentar podriments, sobretot si afecten el coll de l’arrel, ni dessecacions totals o parcials.
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No es poden admetre plantes que estiguin mal formades, tant per fortes curvatures com per
excessiva ramificació, o bé per falta de ramificació en espècies que haurien de tenir-la o per la
presència de tiges múltiples. Tampoc no poden mostrar defectes causats per malalties, plagues o
fisiopaties que redueixin el valor o la qualificació del seu ús. Han d’estar substancialment lliures,
almenys per observació visual, d’organismes nocius i malalties, o de signes o símptomes
d’organismes nocius i malalties, que n’afectin la qualitat de manera significativa i que redueixin el
valor de la seva utilització com a plantes ornamentals.
No es poden admetre plantes que presentin enrotllaments o forts torçaments en les arrels principals.
Les plantes han de tenir un abundant desenvolupament d’arrels secundàries, la tija ha de presentar
un rovell terminal sa i el coll de l’arrel ha d’estar en perfecte estat.
No es poden admetre en cap cas plantes amb talls visibles de les arrels de diàmetre superior a 1/8
del perímetre del tronc, ni superiors a 3 cm.
Els substrats de les plantes, subministrades tant en contenidor com en pa de terra, han d’estar lliures
de males herbes i especialment de plantes vivaces.
Les plantes subministrades han de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, especialment la
referent als organismes nocius i malalties que n’afectin la qualitat de manera significativa, als
organismes nocius de quarantena que no poden estar presents en cap viver, i a les plantes
ornamentals que necessiten passaport fitosanitari i/o etiqueta comercial.
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT, EMMAGATZEMATGE I TRANSPORT
 Subministrament
Les plantes ornamentals només podran ser subministrades per proveïdors autoritzats.


Pa de terra: El pa de terra ha d’anar lligat amb ràfia o un element similar, o bé amb
xarpellera de material degradable. Addicionalment ha d’anar protegit amb malla metàl·lica
no galvanitzada, amb cistella metàl·lica no galvanitzada o amb tela plàstica degradable.
Com a material de protecció o de lligam del pa de terra només es permeten materials que
es descomponguin dins de l’any i mig posterior a la plantació i que no afectin el creixement
posterior de la planta i del seu sistema radical.



Contenidor: Tots els recipients han de ser poc o gens danyosos des del punt de vista
ambiental. En tots els casos es valoraran positivament aquells en què la fabricació no sigui
danyosa mediambientalment. No s’acceptaran recipients de PVC. Es valorarà que els
recipients siguin de plàstic reciclat. La grandària del contenidor ha de ser raonablement
proporcional a la mida de la planta, que s’ha de canviar a un contenidor més gran abans
que es produeixi espiralització de les arrels. Una planta cultivada en contenidor ha d’haver
estat trasplantada i conreada en un contenidor el temps suficient perquè les noves arrels
es desenvolupin de tal manera que la massa d’arrels mantingui la forma del contenidor i
s’aguanti de manera compacta quan en sigui extreta. El contenidor ha de ser suficientment
rígid per aguantar la forma del pa de terra i protegir la massa d’arrels durant el transport.
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 Transport
Cal prendre les precaucions oportunes per tal que les plantes arribin en condicions òptimes al seu
lloc de plantació, per això s’ha de garantir un transport que protegeixi les plantes del vent, els cops
o les vibracions.
En cas que hi hagi un espai per aplegar material vegetal a l’obra, s’ha de complir amb allò que
estableix l’apartat corresponent del present plec.
En cap cas no es pot plantar material vegetal amb signes de maltractament causats pel transport
(ferides o cops) o per un estacionament deficient provisional a l’obra, ja que això pot condicionar
la recepció final de l’obra. Cal determinar:
 Les característiques del vehicle (camió isotèrmic i de baixa emissió).
 El tipus de subministrament.
 El tipus d’embalatge, les proteccions, les fixacions, el material emprat, i el sistema de
càrrega i descàrrega.
DOCUMENTACIÓ I ETIQUETATGE


Documentació

El material vegetal destinat a la comercialització ha d’anar acompanyat d’un document expedit pel
proveïdor en el qual s’indiqui la informació administrativa següent:

DOCUMENTACIÓ


Indicació de les normes i regles CE.1, 2, 3



Indicació del codi de l’Estat membre de la Unió Europea.1, 2, 3



Indicació de l’organisme oficial responsable o del seu codi.1, 2, 3



Identificació del viver o proveïdor (nom i número de registre o autorització).2, 3



Data d’expedició del document.



Número de sèrie individual, setmanal o de lot de partida, segons el cas i si escau.



Número de passaport fitosanitari i distintiu, si escau.2



Quan es tracti d’importacions provinents de països tercers, nom del país d’origen.2

I la informació tècnica següent:


Nom botànic precís.4



Denominació de la cultivar, si escau.5



Denominació del grup de cultivar, si escau.5



Denominació del portaempelt, si escau.



Quantitat de plantes del lot o partida, si escau.



Forma de presentació del sistema radical.



Mida o classificació de la planta.



En plantes en recipient, tipus de recipient.6



Dimensió del recipient, segons el cas.



Volum del contenidor.7



Diàmetre o amplada del test.8



Nombre d’alvèols i volum individual de l’alvèol forestal o de l’alvèol hortícola.9
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La indicació TC (Tissue culture), en el cas de plantes provinents de cultiu de teixits in vitro.

També pot ser recomanable ressenyar-hi:


Nom comú, si en té.



Sexe, en el cas de plantes dioiques de fruit interessant o molest, o de pol·len al·lergogen.



Diàmetre del pa d’arrels, en el cas de plantes subministrades amb arrel nua o rizomes.



Nombre mínim de tiges, fulles o gemmes, segons el cas i si escau.



Constància de retall o de pinçament, si escau.



Nombre de repicades, si escau.



Pes aproximat de la planta, comptant el del pa de terra i del contenidor, si escau.



Certificat de l’origen del material vegetal.



Constància dels tractaments fitosanitaris duts a terme en el darrer mes anterior a la data de subministrament (matèria
activa i data).

1.

Si es tracta d’espècies o cultivars regulades específicament, les quals han de complir la normativa legal vigent (Reglament tècnic
de control i de la producció i comercialització dels materials de reproducció de les plantes ornamentals).

2.

Si es tracta d’un vegetal inclòs a la llista de vegetals que han d’anar acompanyats de passaport fitosanitari CE, amb indicació del
tipus

de

passaport,

els

organismes

nocius

previstos

i

les

zones

protegides.

Vegeu

aquesta

llista

a

http://www.gencat.net/darp/c/camp/passafit/cpassa00.htm.
3.

Si es vol, aquesta informació pot estar impresa a l’albarà de lliurament.

4.

D’acord amb el codi internacional de nomenclatura botànica.

5.

D’acord amb el codi internacional de nomenclatura per a plantes cultivades.

6.

Les abreviatures que cal usar són les següents:



Contenidor: C



Test: P



Alvèol forestal: AF



Alvèol hortícola: AH

7.

Darrere la lletra C (que indica contenidor), s’ha de consignar un número que n’indica el volum en litres.

8.

Darrera la lletra P (que indica test), s’ha de consignar un número que indica l’amplada superior i exterior d’un test quadrat o el
diàmetre superior i exterior d’un test rodó. En aquest segon cas, darrere el número s’ha d’indicar la lletra r (de rodó). Si se
n’indica el volum, s’ha de posar darrere el número la unitat corresponent (litres o cm3).

9.

Darrere les lletres AF o AH s’ha de consignar un número que indica el volum en cm3.

Quadre 23. Documentació del material vegetal



Etiquetatge

A la sortida del viver, és recomanable subministrar cada una de les plantes comercialitzades
individualment, així com almenys un 10% de les plantes de cada lot en el cas de les plantes
comercialitzades en lots, amb una etiqueta identificativa, duradora, correctament i sòlidament
fixada a la planta o al substrat, amb els caràcters ben visibles i clars, indelebles i en la qual
s’especifiqui com a mínim:

ETIQUETATGE


Nom botànic precís. Denominació de la cultivar, si escau. Denominació del portaempelt, si escau.



Número de lot i quantitat de plantes del lot, si escau.



Mida o classificació de la planta.



Tipus i dimensió del recipient, si escau.



Número de passaport fitosanitari i distintiu, si escau.

Almenys un 10% de les plantes de cada lot ha d’estar degudament etiquetat.
Quadre 24. Especificacions de l’etiquetatge
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VERIFICACIONS DE CONTROL
L’aplicació de les condicions de qualitat de les plantes subministrades es comprova de forma visual
segons la seva concordança amb les característiques definides. És possible exigir la inspecció i el
testatge d’un 2% de les plantes dels diferents lots.
S’entén que la inspecció i el testatge fan referència tant a la part aèria com a la subterrània, és a dir al
sistema radical netejat, sense terra, i al substrat.
Un lot acceptable ha d’estar constituït almenys per un 95% de plantes de qualitat exterior justa i
comercial. Totes les plantes han d’estar sanes, segons està expressat en l’apartat de sanitat vegetal, i
han de ser autèntiques, segons està expressat en l’apartat d’autenticitat específica i varietat.
UNITAT DE MESURAMENT
Unitats de plantes.
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NTJ 07A: desembre de 2007. Subministrament del material vegetal. Qualitat general del material
vegetal (2a edició totalment revisada i actualitzada).
NTJ 07C: 1995. Subministrament del material vegetal. Coníferes i resinoses.
NTJ 07D: 1996. Subministrament del material vegetal. Arbres de fulla caduca.
NTJ 07E: 1997. Subministrament del material vegetal. Arbres de fulla perenne.
NTJ 07F: 1998. Subministrament del material vegetal. Arbusts.
NTJ 07G: 2001. Subministrament del material vegetal. Mates i subarbusts.
NTJ 07H: 2003. Subministrament del material vegetal. Plantes herbàcies perennes.
NTJ 07I: 1995. Subministrament del material vegetal. Enfiladisses.
NTJ 07J: 2000. Subministrament del material vegetal. Plantes entapissants.
NTJ 07N: 2001. Subministrament del material vegetal. Gespes i prats.
NTJ 07P: 1997. Subministrament del material vegetal. Palmeres.
NTJ 07R: 1994. Subministrament del material vegetal. Rosers.
NTJ 07V: 1997. Subministrament del material vegetal. Plantes autòctones per a revegetació.
NTJ 07Z: 2000. Subministrament del material vegetal. Transport, recepció i aplegada en viver
d’obra.
5.2.10.1.-

ARBRES

ÀMBIT D’APLICACIÓ
Subministrament d’arbres ornamentals de fulla caduca o persistent.
DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL


Classificació dels arbres
 Arbres ramificats des de la base
 Arbres estàndard o de capçada
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- amb capçada a partir de l’enforcadura o creu
- amb guia central (arbres de capçada fletxats)
 Arbres de port arbustiu
- de troncs múltiples
- d’un sol tronc
 Grups d’arbres


Forma de presentació del sistema radical
ARREL NUA

PA DE TERRA

CONTENIDOR

Arbres de fulla caduca

No

Sí

Sí

Arbres de fulla perenne

No

Sí

Sí

Quadre 25. Forma de presentació del sistema radical del material vegetal



Perímetre del tronc

Els arbres s’han de mesurar segons el perímetre del tronc, a un metre per sobre el nivell del sòl o
del coll de l’arrel. La classe perimetral es determina segons els següents grups en cm:
6-8

12-14

18-20

30-35

45-50

8-10

14-16

20-25

35-40

50-60

10-12

16-18

25-30

40-45

60-70

Per als arbres de tronc múltiple  El perímetre total és la suma dels perímetres individuals.
Quadre 26. Classes perimetrals

Una classificació és correcta si tots els arbres d’una mateixa classe tenen una grandària igual o
superior a la mínima de la classe perimetral considerada. Cada arbre ha d’anar marcat mitjançant
una cinta de color, segons s’especifica a les NTJ 07D i 07E.


Alçària de capçada

Els arbres de capçada es poden classificar en capçada alta, mitjana o baixa.

Font: NTJ 07D: 1996. Subministrament de material vegetal. Arbres de fulla caduca
Figura 3. Alçàries de capçada
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Especificacions per a arbrat viari

Per a plantació de vials es requereixen arbres amb una certa alçària de capçada. A més, s’ha de
tenir cura que les branques principals no tinguin excessives ramificacions.
Les especificacions per a arbres del carrer han d’assenyalar l’alçària de capçada, que ha de tenir
relació amb la mida i amb l’espècie o la varietat de l’arbre, de manera que la capçada estigui ben
equilibrada amb el tronc.
Tots els arbres que s’hagin de plantar en el sistema viari han de tenir les següents
característiques:
 El tronc ha de ser recte i vertical.
 La copa ha d’estar formada i equilibrada.
 Tots els individus d’una mateixa espècie han de mostrar una aparença igual.
 Els arbres fletxats han de tenir la guia dominant intacta i sense podar.
 Els arbres de capçada de creu han de tenir la capçada proporcionada al gruix del tronc
i presentar un mínim de tres besses equilibrades entre elles i sense podar.
 Els arbres de port petit han de tenir un calibre mínim de 18 a 20 cm de perímetre a 1 m
del terra. L’alçada mínima del tronc lliure de brancatge i de qualsevol mena de rebrot ha
de ser de 2,25 metres.
 Els arbres de port mitjà i de gran port han de tenir un calibre de 20 a 25 cm de perímetre
a 1 m del terra o del coll de l’arrel. L’alçada mínima del tronc lliure de brancatge i de
qualsevol mena de rebrot ha de ser de 2,5 metres en el cas d’arbres de port gran i de
2,25 en els de port mitjà.


Dimensions de la part subterrània

Als arbres subministrats amb pa de terra, la mida del pa de terra ha de ser proporcional al tipus de
creixement i estructura de l’espècie o la varietat, al desenvolupament de la planta i a les
condicions del sòl.
ARBRE
FULLA
CADUCA

ARBRE

Contenidor

Mitjana de la classe perimetral del tronc (en cm) x 3

Profunditat del pa de terra (en cm)

Diàmetre del pa de terra (en cm) x 0,7

Ha de disposar d’un volum del contenidor proporcional a la mida de la planta.
Diàmetre del pa de terra (en cm)

Mitjana de la classe perimetral del tronc (en cm) x 2

Profunditat del pa de terra (en cm)

Diàmetre del pa de terra (en cm) x 1,2

Pa de terra

FULLA
PERENNE

Diàmetre del pa de terra (en cm)
Pa de terra

Contenidor

Ha de disposar d’un volum del contenidor proporcional a la mida de la planta.
Quadre 27. Dimensions de la part subterrània de l’arbrat

El volum mínim del contenidor amb relació al perímetre està expressat en el quadre següent:
FULLA CADUCA

FULLA PERENNE

Classe perimetral (cm)

Volum mínim contenidor (l)

Volum mínim contenidor (l)

Diàmetre mínim contenidor (cm)

16-18

35

35

40

18-20

50

50

45

20-25

50

80

50

Quadre 28. Volum mínim aconsellable del contenidor amb relació al perímetre per a arbres de fulla caduca i perenne
cultivats en contenidor
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Condicions de conreu i repicament

El marc de plantació entre els arbres en el viver d’origen ha de ser proporcional a les necessitats
dels individus segons l’espècie, la varietat i el sistema de mecanització.
Els arbres cultivats han d’estar satisfactòriament units per portaempelts. Els empelts de capçada,
a més, han de donar naixement a una corona centrada en l’eix del tronc, ben desenvolupada i que
presenti les característiques pròpies de la cultivar.
Tots els arbres s’han d’haver cultivat d’acord amb les necessitats de l’espècie-varietat, l’edat i la
localització. Els criteris de qualitat d’un arbre han de fer referència tant al sistema aeri com al
sistema radical. Els arbres han d’estar ben ramificats i s’han de repicar periòdicament.
La qualitat d’un arbre es caracteritza pel nombre de vegades que ha estat repicat durant el cultiu
abans de ser arrencat per a la seva comercialització.
El primer repicament que es té en compte és el que es produeix quan es passa l’arbre del planter
al camp. No es pot tenir en compte com a repicament l’arrencada de l’arbre per a la seva
comercialització.
Els arbres cultivats al camp s’han de repicar amb una freqüència temporal, tal com està descrit en
el quadre següent:
PERÍMETRE DEL TRONC

FREQÜÈNCIA DE REPICAMENT

< 20 cm

3-5 anys

> 20 cm

5-6 anys

Quadre 29. Freqüència de repicament dels arbres cultivats al camp

Segons el perímetre, hi ha establert un nombre de repicades mínim i un de recomanat per a
arbres ramificats o de capçada:
ARBRES RAMIFICATS O DE CAPÇADA
NOMBRE DE REPICADES
PERÍMETRE EN CM

FULLA CADUCA

FULLA PERENNE

MÍNIM

RECOMANAT

MÍNIM

16-18

2

2

2

18-20

2

3

2

20-25

2

3

2

25-30

2/3

3

3

30-35

3

4

3

35-40

3/4

4

3

40-45

4

4

4

45-50 o més

4

4 o més

4

Quadre 30. Nombre de repicades segons el perímetre del tronc

Els arbres cultivats en contenidor, excepte els de creixement molt lent, s’han de canviar a un
contenidor més gran amb una freqüència mínima de dos anys.
En tots els casos, els arbres cultivats en pa de terra s’han de lliurar amb pa de terra amb malla
metàl·lica no galvanitzada o amb tela plàstica degradable.
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Formació de la part aèria

Els arbres han d’estar ben ramificats i no han de presentar branques codominants (branques amb
forquetes) en el seu eix principal ni ramificacions anòmales.
Els arbres ramificats des de sota i els arbres ramificats exemplars han d’estar totalment vestits de
dalt a baix i han de tenir les branques laterals repartides regularment al llarg del tronc.
Els arbres de capçada han de tenir la ramificació dins la capçada típica de l’espècie o varietat. La
capçada de l’arbre ha de ser uniforme i el creixement ha de ser proporcional al perímetre del
tronc. Els arbres de capçada de creu han de tenir capçada proporcionada al gruix del tronc i
presentar un mínim de tres besses equilibrades entre elles i sense podar.
Els arbres fletxats han de tenir la guia dominant intacta (i sense podar).
Les cultivars fastigiades han de tenir un tronc únic recte.
En la poda de formació s’han de respectar sempre els gradients de ramificació. La poda
addicional de branques s’ha de dur a terme conforme al tipus de l’espècie o varietat, excepte pel
que fa als empelts que mantenen formes globoses o pendulars.
En el cas de subministrament d’arbres com a espècimens de parcs o jardins, poden ser desitjables
formes especials, amb el tronc tort, bifurcat, inclinat o múltiple. En aquests casos, els lots no tenen
l’obligació de ser homogenis.
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE


Subministrament

Amb l’objectiu de garantir la qualitat dels arbres, és necessari que siguin extrets dels vivers
subministradors com a màxim 48 hores abans de ser servits. Durant tot el maneig, des de
l’arrencada al viver fins a la plantació, les plantes s’han de protegir de possibles danys mecànics i
de l’exposició a la insolació, al vent o a temperatures extremes (fred i calor). Al viver, les plantes
han d’haver estat preparades correctament per al viatge.
En la preparació dels arbres per al transport, s’han de lligar les branques amb cintes o teles
amples de manera que quedin recollides tant com es pugui sobre el tronc, però sense que es
trenquin o malmetin.
Els arbres s’han de carregar en el camió en la posició correcta, segons cada cas. Si s’apilen l’un
sobre l’altre, s’ha de fer de manera que no es malmetin els que queden situats a la part de sota. El
material vegetal carregat ha d’estar tan immobilitzat com sigui possible i, si cal, s’han de fer servir
falques i material de farciment.


Transport

Durant el transport s’ha de procurar reduir la transpiració i la dessecació. En el transport del viver
al punt de lliurament, els arbres sempre han d’anar coberts per una vela o per qualsevol altre
material per tal que no pateixin estrès hídric ni desgast de les arrels o de la part aèria a causa del
vent.
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UNITAT DE MESURAMENT
Unitats d’arbres.
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NTJ 07A: desembre 2007. Subministrament del material vegetal. Qualitat general del material
vegetal (2a edició totalment revisada i actualitzada).
NTJ 07D: 1996. Subministrament del material vegetal. Arbres de fulla caduca.
NTJ 07E: 1997. Subministrament del material vegetal. Arbres de fulla perenne.
5.2.10.2.-

CONÍFERES

ÀMBIT D’APLICACIÓ
Subministrament de coníferes ornamentals.
DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL


Classificació de les coníferes
 Coníferes de gran desenvolupament i formes còniques
- Abies pinsapo
- Abies x masjoanis
- Cedrus deodara
- Picea abies
- Pseudotsuga menziesii
 Coníferes amb capçada diferenciada de gran desenvolupament
- Pinus canariensis
- Pinus halepensis
- Pinus pinea
 Coníferes columnars de gran desenvolupament
- Calocedrus decurrens
- Chamaecyparis lawsoniana
- X Cupressocyparis leylandii
- Cupressus macrocarpa
- Cupressus sempervirens
 Coníferes de port mitjà de creixement arrodonit
- Juniperus x media «Pfitzeriana Aurea»
- Taxus baccata «Summergold»
- Thuja occidentalis «Golden Clobe»
- Thuja occidentalis «Little Champion»
 Coníferes de port petit/mitjà de creixement columnar
- Chamaecyparis lawsoniana «Ellwoodii»
- Juniperus communis «Hibernica»
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- Platycladus orientalis «Pyramidalis Aureus»
- Taxus baccata «Fastigiata»
 Coníferes de port petit
- Juniperus communis «Compressa»
- Pinus mugo «Mops»
- Thuja occidentalis «Tiny Tim»


Forma de presentació del sistema radical

Les coníferes poden ser comercialitzades amb pa de terra o en contenidor.


Dimensions de la part aèria

Les coníferes s’han de mesurar segons l’alçària total, des del nivell del sòl fins a l’extrem superior.
Les mesures per a la seva classificació en alçària i en cm són les següents:
ALÇÀRIA
12/15

60/80

15/20

80/100

20/25

100/125

25/30

125/150

30/40

150/175

40/50

175/200

50/60

200/250

Quadre 31. Classificació de coníferes en alçàries (cm)

A partir de 200 i fins a 600 cm d’alçària es mesura de 50 cm en 50 cm i a partir de 600 cm es mesura
de 100 cm en 100 cm.


Dimensions de la part subterrània

Les coníferes subministrades amb pa de terra i en contenidor han de disposar d’unes dimensions
mínimes de pa de terra o de contenidor segons es recomana a la NTJ 07 C: 1995. Coníferes i
resinoses.


Repicament

Les coníferes han de ser repicades d’acord amb les necessitats de l’espècie-varietat, l’edat i la
localització.
Les coníferes no conreades en viver no poden ser comercialitzades fins que no hagin
desenvolupat arrel nova. Les conreades en viver han de ser repicades com a mínim un mes i mig
abans de la seva comercialització per tal d’assegurar la creació d’arrel nova.
Les coníferes conreades en contenidor han de ser repicades o trasplantades a un contenidor més
gran abans que s’excedeixi el temps establert a la NTJ 07: 1995. Coníferes i resinoses.


Formació de la part aèria

Les coníferes han d’estar totalment ramificades des de la base d’acord amb l’hàbit de creixement de
l’espècie-varietat.
Les coníferes de fort creixement han d’estar totalment ramificades fins a l’última branca anual. Tant la
llargària de l’última branca anual com el conjunt de les fulles han de ser harmònicament proporcionats
a l’hàbit de creixement de l’espècie-varietat.
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Les espècies que presenten formes de creixement vertical s’han de lliurar amb la branca central
intacta, a excepció de les següents: Taxus spp., Thuja spp., Tsuga spp., etc.
Les plantes per a tanques vegetals han d’estar totalment ramificades des de la base, amb el fullatge
complet i, si és necessari, s’han de retallar durant el període de conreu. Les coníferes de més de 3 m
s’han de retallar anualment, per tal de compensar el seu creixement.
UNITAT DE MESURAMENT
Unitats d’arbres.
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NTJ 07A: desembre 2007. Subministrament del material vegetal. Qualitat general del material
vegetal (2a edició totalment revisada i actualitzada).
NTJ 07C: 1995. Coníferes i resinoses.
5.2.10.3.-

PALMERES

ÀMBIT D’APLICACIÓ
Subministrament de palmeres ornamentals.
DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL


Classificació de les palmeres
Amb un únic tronc, anomenat estípit, on només la gemma terminal té la

Grup A

Palmeres unicaules

Grup B

Palmeres multicaules

Grup C

Altres tipus de palmeres

capacitat de desenvolupar-se.
Amb estípits múltiples, originats a partir de fillols bassals.
Cap dels tipus anteriors.

Quadre 32. Classificació de les palmeres

GRUP

A

DIFICULTAT DE

CARACTERÍSTIQUES DE LES

TRASPLANTAMENT

ESPÈCIES

Trasplantament molt

Espècies amb baixa capacitat d’emissió

complicat

de noves arrels.

ESPÈCIE DE PALMERA

Howea forsteriana
Archontophoenix cunninghamiana
Brahea armata
Butia capitata

B

Trasplantament

Espècies amb capacitat mitjana d’emissió

complicat

de noves arrels.

Jubaea chilensis
Livistona australis
Livistona chinensis
Phoenix canariensis
Sabal blackburniana
Sabal palmetto
Chamaerops humilis

C

Trasplantament fàcil

Espècies amb alta capacitat d’emissió de
noves arrels.

Phoenix dactylifera
Phoenix reclinata
Rhapis excelsa
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Syagrus romanzoffiana (Arecastrum)
Trachycarpus fortunei
Washingtonia filifera
Washingtonia robusta
Quadre 33. Grups de palmeres segons la seva capacitat d’emissió de noves arrels



Forma de presentació del sistema radical

Les palmeres poden ser comercialitzades amb pa de terra o en contenidor.


Dimensions de la part aèria

Les palmeres del grup A (d’estípit únic) han de ser mesurades segons l’alçària de l’estípit.
Per a les palmeres del grup B (multicaules) i per a grups de palmeres, s’ha d’especificar el nombre
d’estípits de més de 30 cm i la suma de les alçàries de tots els estípits, o bé, en alguns casos, el
nombre d’estípits i l’alçària total.
En general, les palmeres del grup C han de ser mesurades segons l’alçària de l’estípit i, si és el
cas, se n’ha d’especificar el nombre. En algun cas es pot donar com a mesura l’alçària total,
sempre que s’especifiqui clarament.
El gruix de l’estípit ha de ser mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l’arrel.


Dimensions de la part subterrània
 Palmeres subministrades amb pa de terra: La profunditat del pa de terra ha de ser
aproximadament igual al diàmetre del pa de terra. En sòls poc profunds, els pans han de
ser proporcionalment més amples i, en sòls profunds, els pans poden ser menys amples
i més profunds. El pa de terra ha de tenir unes dimensions mínimes segons la major o
menor sensibilitat al trasplantament i les exigències de la plantació definitiva. Entre
l’estípit i l’exterior del pa de terra hi ha d’haver un espai mínim, que en general ha de ser
de 20 cm d’amplària. El pa de terra s’ha de mantenir compacte per la consistència del
seu sistema radical. Pot anar lligat amb materials degradables o que es puguin extreure
en el moment de la plantació. Com a materials de protecció o degradables, només es
permeten els que es descomponguin dins de l’any i mig posterior a la plantació.
 Palmeres subministrades en contenidor: Han d’haver estar trasplantades i conreades en
contenidor el temps suficient. Han de disposar d’un espai mínim entre l’estípit i l’interior
del contenidor, que en general ha de ser de 25 cm d’amplària.



Repicament
 Repicament de les palmeres cultivades al camp: En les palmeres cultivades al camp és
aconsellable efectuar un repicament parcial previ al subministrament. Simultàniament al
repicament, s’ha d’efectuar una poda de fulles per tal de mantenir l’equilibri fisiològic
adequat. La conveniència de repicament en palmeres exemplars depèn de la sensibilitat
al trasplantament. En general, des del punt de vista de la supervivència de la planta, és
sempre convenient fer un repicament previ, encara que per a algunes espècies pot no
ser convenient des del punt de vista comercial. Vegeu el quadre següent:
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REPICAMENT PREVI
IMPRESCINDIBLE

CONVENIENT

NO NECESSARI

Brahea armata

Butia capitata

Chamaerops humilis

Livistona chinensis

Phoenix dactylifera

Howea forsteriana

Phoenix canariensis

Phoenix reclinata

Sabal palmetto

Syagrus romanzoffiana
Trachycarpus fortunei
Washingtonia filifera
Washingtonia robusta

Quadre 34. Conveniència de repicament previ per a palmeres exemplars que no provinguin d’importació

És aconsellable que el subministrament de les palmeres s’efectuï amb una posterioritat mínima a
la data de repicament, d’acord amb el grup al qual pertanyin.
Vegeu el quadre següent:
GRUP

TEMPS MÍNIM QUE HA D’HAVER TRANSCORREGUT
ENTRE EL REPICAMENT I EL SUBMINISTRAMENT

A

6/12 mesos d’activitat biològica

B

4/6 mesos d’activitat biològica

C

2/3 mesos d’activitat biològica

Quadre 35. Precedència en el temps entre el repicament i el subministrament de palmeres cultivades al camp

 Repicament de les palmeres cultivades en contenidor: Les palmeres cultivades en
contenidor s’han de canviar a un contenidor més gran o bé s’han de repicar amb poda
d’arrels i reducció del pa d’arrels i s’han de tornar a posar en contenidor. La freqüència
mínima d’aquestes operacions ha de ser de dos anys, excepte per a les palmeres de
creixement molt lent.


Qualitat de les palmeres

Com a criteri de qualitat externa es pot generalitzar que, dins d’una espècie, com més gruix té el
tronc de més bona qualitat serà. Un criteri negatiu de qualitat, especialment per a les palmeres
cultivades en viver, és l’etiolament (tronc massa prim i fulles elongades), símptoma que han estat
cultivades en un marc de plantació massa estret.
En general, les palmeres d’estípit únic l’han de tenir perfectament recte i vertical. Les d’estípits
múltiples els han de tenir tots orientats adequadament a l’espècie. En general és desitjable que un
lot tingui homogeneïtat en alçària i gruix de l’estípit.
Les palmeres subministrades no han de tenir ferides, osques o concavitats en el tronc, ni externes
ni internes. Tampoc no han de presentar estrangulacions de l’estípit. En el cas de la Phoenix
dactylifera, el diàmetre ha de ser uniforme al llarg de tot l’estípit, amb una disminució màxima
admissible del 20% del perímetre i en un únic punt.
La superfície de l’estípit s’ha de presentar de manera uniforme en tota la seva longitud, tant si les
bases dels pecíols estan podades com si es presenta neta de pecíols. En cas que es vulguin els
estípits afaitats o repelats, és aconsellable afaitar-los o repelar-los un cop realitzada la plantació
definitiva.
83

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL DISSENY,
L’EXECUCIÓ I EL MANTENIMENT D’OBRA NOVA DE JARDINERIA
Medi Ambient i Serveis Urbans - Hàbitat Urbà

Les palmeres subministrades en contenidor han d’haver estat conreades en aquest contenidor el
temps suficient perquè les noves arrels es desenvolupin de tal manera que la massa d’arrels
mantingui la forma del contenidor i s’aguanti de manera compacta quan en sigui extreta.
El tipus de substrat utilitzat ha d’estar d’acord amb l’espècie i el sistema de cultiu. En general s’han
d’utilitzar substrats rics en nutrients, drenats (sorrencs) i àcids (pH entre 6 i 6,5).
Les arrels han d’estar perfectament tallades, amb talls nets, sense esquinçades, per tal d’evitar
podridures. Com a regla general, és millor tallar les arrels si es preveu que s’han d’acabar podrint.


Especificacions per a palmeres viàries

Totes les palmeres que s’hagin de plantar en el sistema viari han de tenir un tronc recte i
perfectament vertical, i una alçada mínima de 5 a 5,5 m d’estípit (tronc)
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
El subministrament ideal és el de palmeres cultivades o aclimatades en condicions semblants a
les de la destinació final. En el cas de cultiu forçat de palmeres en hivernacle, cal que abans del
subministrament hagin estat aclimatades per a la seva plantació a l’exterior.
En el subministrament, en el transport i també en la plantació és important reduir la transpiració i la
dessecació, així com estimular l’emissió de noves arrels. Les operacions que cal seguir han de
tenir en compte aquests principis.
Per al subministrament que impliqui un transport de llarga duració, pot ser convenient realitzar una
aplicació d’antitranspirants uns dies abans del subministrament i repetir-la un cop carregat el
camió.
Les palmeres s’han de subministrar convenientment lligades i protegides.
En el transport per camió, el vehicle ha d’anar cobert amb lona i tancat.
Vegeu en el quadre següent els condicionants i les operacions que s’han de tenir en compte en el
subministrament de palmeres.
CONDICIONANTS PER AL TRANSPORT DE PALMERES

ESTÍPITS

ESTÍPITS MÚLTIPLES O
RAMIFICATS



En la càrrega i descàrrega, cal evitar estrebades de la grua.



Cal utilitzar bragues o eslingues amples, que no llisquin i en cap cas
metàl·liques.



Cal protegir les fixacions per evitar ferides, cremades i marques.



Cal travar-los.



En l’arrencada, després de formar el pa de terra, cal procurar que els estípits
caiguin al terra amb cura, evitant estrebades i fimbraments.

ESTÍPITS LLARGS I



En la càrrega i descàrrega, cal subjectar-los amb dues bragues o eslingues, tot
mantenint els estípits horitzontals.

PRIMS


Cal subjectar-los amb suports encoixinaments per evitar trencaments i
esquinçades.

INFLORESCÈNCIES I
INFRUCTESCÈNCIES



És aconsellable suprimir-les.
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Cal esporgar les fulles seques i les danyades, tot mantenint un equilibri entre la
corona i el sistema radical.

FULLES



En el transport, s’han de lligar les fulles com a protecció contra els cops i la
dessecació, sense produir una pressió excessiva que les pugui malmetre.

ULL I CAPITELL

PA DE TERRA



Cal evitar donar-los cops i sotmetre’ls a moviments bruscos.



S’ha de protegir l’ull contra la insolació i la dessecació.



Cal protegir-lo contra la insolació i la dessecació.

Quadre 36. Condicionants del subministrament i el transport de les palmeres

Les palmeres subministrades han de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal,
especialment la referent als organismes nocius i malalties que n’afectin la qualitat de manera
significativa, als organismes nocius de quarantena que no poden estar presents en cap viver, i a
les plantes ornamentals que necessiten passaport fitosanitari i/o etiqueta comercial. La
comercialització de qualsevol espècie de palmera que entri a Espanya provinent de la resta de
països de la Unió Europea necessita sempre el passaport fitosanitari, ja que les palmeres són
vegetals que poden ser portadors d’organismes nocius i per als quals Espanya és considerada
zona protegida (ZP). Cal tenir una cura especial amb la possible presència del morrut de la
palmera (Rhynchophorus ferrugineus) i de la Pysandia archon.
Abans del subministrament, cal fer tractaments preventius contra insectes barrinadors,
especialment en les palmeres d’importació. Si hi ha susceptibilitat a altres plagues o malalties, es
recomana fer els tractaments preventius que convinguin.
UNITAT DE MESURAMENT
Unitats de palmeres.
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NTJ 07A: desembre de 2007. Subministrament del material vegetal. Qualitat general del material
vegetal (2a edició totalment revisada i actualitzada).
NTJ 07P: 1997. Palmeres.
5.2.10.4.-

ARBUSTS

ÀMBIT D’APLICACIÓ
Subministrament d’arbusts ornamentals de fulla caduca o perenne.
DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL


Classificació dels arbusts
 Segons la ramificació i el port:
- Arbusts d’un sol tronc
- Arbusts de troncs múltiples
- Arbusts ajaguts
- Arbusts sarmentosos
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 Segons l’alçària i la llenyositat:
- Arbusts grans (llenyosos de més de 3 m d’alçària)
- Arbusts mitjans (llenyosos d’alçària entre 1 i 3 m)
- Arbusts petits o mates (llenyosos de menys d’1 m d’alçària)
- Subarbusts (subllenyosos)


Forma de presentació del sistema radical

Els arbusts poden comercialitzar-se en contenidor o amb pa de terra. En cap cas s’acceptaran
arbusts subministrats amb arrel nua.


Dimensions de la part aèria

Els arbusts s’han de mesurar segons l’alçària total i/o l’amplària total, segons els casos. A més,
s’ha d’especificar el nombre total de tiges principals i el nombre de branques laterals situades en
el terç inferior. Com a dada complementària es pot especificar el perímetre de la tija principal.
L’alçària mínima, l’amplària mínima i el nombre mínim de branques situades en el terç inferior
exigibles depenen de l’espècie, del volum del pa de terra o del contenidor i de la categoria de
grandària de l’arbust.


Dimensions de la part subterrània

ARBUSTS

SUBMINISTRAMENT

DIMENSIONS MÍNIMES
Diàmetre

Pa de terra

Profunditat del pa

Fulla caduca

Diàmetre

Contenidor

Profunditat
Diàmetre

Pa de terra

Profunditat

Fulla perenne

Diàmetre

Contenidor

Profunditat

Mitjana de la classe perimetral (en cm) x 3
Diàmetre del pa de terra (cm) x 0,7
Volum del contenidor proporcional a la mida de la
planta
Mitjana de la classe perimetral del tronc (en cm) x 2
Diàmetre del pa de terra (en cm) x 1,2
Volum del contenidor proporcional a la mida de la
planta

Quadre 37. Dimensions de la part subterrània



Repicament

La qualitat dels arbusts, especialment dels grans o mitjans, subministrats amb pa de terra o en
contenidor està relacionada amb el nombre de vegades que han estat repicats durant el cultiu
abans de ser arrencats per a ser comercialitzats. El primer repicament que es té en compte és el
que es produeix quan es passa l’arbust del planter al camp. No es pot tenir en compte com a
repicament l’arrencada de l’arbust per a la seva comercialització.
Els arbusts cultivats al camp s’han de repicar periòdicament, tot i que la freqüència temporal depèn
de l’espècie i la grandària de la planta. Els arbusts de fulla perenne han de ser repicats almenys
cada tres anys.
Els arbusts cultivats en contenidor, excepte els de creixement molt lent, s’han de canviar a un
contenidor més gran cada dos anys com a mínim.


Formació de la part aèria

Els arbusts han d’estar correctament ramificats. El nombre mínim de ramificacions depèn de l’espècie
o varietat i del tipus de formació.
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UNITAT DE MESURAMENT
Unitats d’arbusts.
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NTJ 07A: desembre de 2007. Subministrament del material vegetal. Qualitat general del material
vegetal (2a edició totalment revisada i actualitzada).
NTJ 07F: 1998. Arbusts.
5.2.10.5.-

PLANTES ENFILADISSES

ÀMBIT D’APLICACIÓ
Subministrament de plantes enfiladisses ornamentals, herbàcies o llenyoses (lianes).
DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL


Classificació de les plantes enfiladisses
 Plantes enfiladisses pròpiament dites
- Amb circells
- Amb ungles
- Amb arrels aèries
- Amb pecíol voluble
- Amb ventoses
- Amb espines o amb agullons
- Amb estípules espinoses
- Plantes volubles
 Plantes sarmentoses



Condicions de conreu

Les plantes enfiladisses han d’estar asprades durant tot el temps que en duri el conreu.


Forma de presentació del sistema radical

Les plantes enfiladisses han de ser comercialitzades en contenidor.


Dimensions i proporcions

Les plantes enfiladisses s’han de mesurar segons l’alçària total, des del nivell del sòl fins a l’extrem
superior, d’acord amb el quadre següent.
ALÇÀRIA EN cm
30/40
40/60
60/90
90/120
120/150
i de 50 en 50 per sobre de 150 cm
Quadre 38. Mesures per a la classificació de plantes enfiladisses
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Formació de la part aèria

Les plantes enfiladisses han de presentar, segons l’alçària i espècie o varietat, un nombre mínim de
tiges o ramificacions.
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Les plantes enfiladisses s’han de subministrar asprades. L’aspre ha de tenir, com a mínim, la mateixa
mida que l’alçària màxima de la mesura considerada en el quadre 38. Les fixacions no han de
provocar ni ferides ni estrangulacions.
UNITAT DE MESURAMENT
Unitats de plantes enfiladisses.
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NTJ 07A: 1993. Subministrament del material vegetal. Qualitat general.
NTJ 07I: 1995. Enfiladisses.
5.2.10.6.-

PLANTES VIVACES I ENTAPISSANTS

ÀMBIT D’APLICACIÓ
Subministrament de plantes vivaces i entapissants.
DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL
Plantes vivaces: Plantes no llenyoses, de consistència herbàcia, que poden arribar a ser de base
sufruticosa o sufruticulosa, amb tiges en canya, que viuen més de dos anys. Poden mantenir la
vegetació al llarg de l’any (p. ex. Agapanthus umbellatus) o perdre-la pràcticament durant el
període desfavorable del seu cicle vegetatiu (p. ex. Lobelia laxiflora).
Plantes entapissants: Plantes de tipus vivaç (p. ex. Soleirolia soleirolii), enfiladís (p. ex. Hedera
helix), arbustiu (p. ex. Ceanothus thyrsifolus repens), bianual o anual (p. ex. Viola tricolor), que
atesa la forma com creixen o com se les pot fer créixer, s’usen per cobrir superfícies o per
entapissar-les. Queden incloses en aquest grup plantes que poden aparèixer en altres epígrafs,
com per exemple algunes arbustives. En queden excloses, en canvi, aquelles vivaces com les
gespes que, per les seves especials característiques i necessitats, disposen d’un epígraf propi.


Condicions de conreu

Les plantes vivaces i entapissants s’han de cultivar de manera adequada a la finalitat que han de
complir en els jardins, garantint bones condicions en cadascuna de les seves parts en relació amb
el conjunt i l’edat de la planta.


Dimensions i proporcions

Les dimensions i proporcions han de les adequades per a aquest tipus de plantes, en qualsevol
cas, suficients per ser plantades al lloc al qual es destinin. Com que ha d’existir una relació entre
la mida del recipient i la mida de la planta en el moment de ser subministrada, la categoria de la
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planta pot ser expressada a través del tipus i la dimensió del recipient on ha estat cultivada i on se
subministra.


Forma de presentació

S’ha de rebutjar la presentació amb arrel nua (excepte en el cas de plantes amb gran resistència,
com els bambús).
El sistema que presenta més garanties, tant per al transport com per a la represa de les plantes,
és la presentació en recipient. Depenent de l’espècie, pot ser d’una tipologia o una altra, de tipus
individual o múltiple. En qualsevol cas, han de ser de materials poc o gens danyosos des del punt
de vista mediambiental.
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE


Períodes de subministrament

Els períodes de subministrament són variables, en funció de:
 Les característiques de cada espècie o cultivar.
 El ritme cronològic del seu cicle vegetatiu natural.
 El possible «forçat» durant el cultiu, entenent aquest «forçat» com les tècniques culturals
adequades per avançar o endarrerir —alterar en general— el cicle vegetatiu natural de la
planta, sense que aquesta tècnica suposi una manca de relació entre les necessitats
ecofisiològiques de la planta i les que pugui obtenir en el lloc on és previst de plantar-la i
l’època en què es faci.


Garantia

La garantia sobre les plantes vivaces i entapissants comprèn des del subministrament fins a la
represa al seu lloc de plantació en condicions normals.
UNITAT DE MESURAMENT
Unitats de plantes.
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NTJ 07A: desembre de 2007. Subministrament del material vegetal. Qualitat general del material
vegetal (2a edició totalment revisada i actualitzada).
5.2.10.7.-

PLANTES ANUALS I DE TEMPORADA

ÀMBIT D’APLICACIÓ
Subministrament de plantes anuals i de temporada.
DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL
Plantes anuals: Són aquelles que compleixen el seu cicle vital (des de la germinació fins a la
mort) com a màxim en el període d’un any.
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Plantes de temporada: Són aquelles que s’usen al jardí en plantacions de caràcter temporal,
independentment de la durada del seu cicle vital i, fins i tot, del seu hàbit de creixement.
 Condicions de conreu
Les plantes de temporada s’han de cultivar de manera adequada a la finalitat que han de complir
en els jardins, garantint especialment:
 Un bon aparell radicular en relació amb l’espècie, la mida de la part aèria i l’edat de la
planta.
 Un desenvolupament vegetatiu adequat (incloent-hi, quan correspongui, les poncelles i
les flors).
 Dimensions i proporcions
Les dimensions i proporcions han de ser les adequades per a aquest tipus de plantes, tenint en
compte que en tots els casos han de tenir la mida i el vigor suficients per ser plantades als llocs
als quals es destinin.
 Forma de presentació
Les plantes de temporada es presenten en recipients. Atesa l’escassa dimensió que poden
presentar algunes de les plantes de temporada, la presentació pot tenir lloc en recipients de cultiu
múltiple (diferents plantes amb els aparells radiculars independents els uns dels altres, en
recipients alveolats, p. ex.) o en recipients de cultiu individual.
Els recipients han de ser poc o gens danyosos des del punt de vista mediambiental. Cal valorar
positivament aquells que puguin ser reutilitzables o que siguin de material reciclable, o aquells que
presentin una fabricació no danyosa mediambientalment. Cal tendir, en la mesura que sigui
possible, a evitar recipients de PVC.
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
 Períodes de subministrament
Els períodes de subministrament són variables, depenent de:
 Les característiques de cada espècie o cultivar.
 El ritme cronològic del seu cicle vegetatiu natural.
 El possible «forçat» durant el cultiu, entenent aquest «forçat» com les tècniques culturals
adequades per avançar, endarrerir o «alterar en general» el cicle vegetatiu natural de la
planta, sense que aquesta tècnica suposi una manca de relació entre les necessitats
ecofisiològiques de la planta i les que pugui obtenir al lloc on és previst de plantar-la i
l’època en què es faci.
Bo i admetent que gairebé totes les plantes de temporada produïdes avui en dia són sotmeses a
tècniques de «forçat», per raó de principis de sostenibilitat mediambiental cal que es produeixin
amb un consum mínim d’energia o a través de sistemes i procediments tan eficaços com sigui
possible i no contaminants des del punt de vista mediambiental.
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Quan les necessitats del jardí ho admetin, es preferiran plantes no sotmeses a forçats especials,
ja que en general es considera que les despeses ambientals de manteniment són menors com
més es respecten els períodes vegetatius normals de les plantes.
 Garantia
La garantia sobre les plantes de temporada comprèn des del subministrament fins a la seva
represa al lloc de plantació en condicions normals.
UNITAT DE MESURAMENT
Unitats de plantes.
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NTJ 07A: desembre 2007. Subministrament del material vegetal. Qualitat general del material
vegetal.
5.2.10.8.-

PLANTES AQUÀTIQUES

ÀMBIT D’APLICACIÓ
Subministrament de plantes aquàtiques
DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL
Les plantes aquàtiques són aquelles de tipus normalment vivaç (herbàcies, en conseqüència) que
necessiten la presència d’aigua d’una manera més abundant que la resta de plantes, ja sigui
cobrint el substrat o cobrint també la part vegetativa, de manera parcial o completa.
Segons l’espècie i les característiques de l’hàbitat natural, la presència d’aigua pot ser constant o
bé intermitent, amb un curs quiet o bé en moviment, en aquest darrer cas mai de gran rapidesa.
 Classificació de les plantes aquàtiques


Segons la tipologia de la vegetació, en relació amb el medi aquàtic:
- Amb arrels aquàtiques (plantes flotants, no ancorades al substrat):
o

De vegetació generalment submergida (exemple: Myriophyllum sp)

o

De vegetació flotant (exemple: Lemna minor)

o

De vegetació emergent (exemple: Eichhornia crassipes)

- Amb arrels creixents en un substrat o terra, amb presència constant o quasi constant
d’un volum d’aigua:
o

Amb vegetació submergida (exemple: Potametea pectinati)

o

Amb vegetació flotant (exemple: Nymphaea alba)

o

Amb vegetació emergent (exemple: Nelumbo nucifera)

- Amb arrels que creixen en un substrat o en terra amb presència d’aigua, ocupant una
posició marginal respecte del volum d’aigua (palustres) o en un curs d’aigua no constant
(exemple: Typha latifolia)
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- Plantes originàries d’un hàbitat igual al descrit anteriorment, però adaptables a un medi
no aquàtic (exemple: Zantedeschia aethiopica)


En relació amb la persistència de la vegetació:
- Amb vegetació permanent al llarg de l’any (exemple: Juncus effussus)
- Amb vegetació no persistent durant el període desfavorable (exemple: Nymphaea
alba)

 Condicions de conreu
Les plantes aquàtiques han de ser conreades de manera adequada a la finalitat que han de
complir en els jardins, garantint especialment:
 Un aparell radicular suficient en relació amb l’espècie i l’edat de la planta.
 Un desenvolupament vegetatiu suficient per a l’època de l’any, l’edat de la planta i les
característiques de l’espècie.
 Dimensions i proporcions
Les dimensions i proporcions han de ser les adequades a l’espècie i l’edat de la planta, en tot cas
suficients perquè puguin ser plantades al lloc al qual es destinin.
 Forma de presentació


Òrgans subterranis de reserva: (OSR) en el cas que aquests òrgans presentin període
de repòs vegetatiu complert o molt accentuat, caldrà subministrar-los de manera que
tant magatzematge com trasllat no pateixi cops ni deshidratació i que el seu estat
fitosanitari sigui òptim (per exemple: Nymphaea, Nelumbo, Zantedeschia). Per garantir
un trasllat adequat dels OSR, és aconsellable usar molsa o torba eixuta, que a la
vegada que impedeix assecaments excessius, també pot contribuir a evitar que els
OSR es colpegin i es puguin ferir o fragmentar. Els OSR s’han de subministrar
degudament identificats a nivell específic i/o varietal, en el seu corresponent envàs i
sempre amb la presentació separada de les menes diferents, de manera que no es
puguin barrejar.



Plantes en recipient: Les plantes aquàtiques que presenten un aparell radicular
subterrani poden presentar-se cultivades en recipient, degudament arrelades, tant si es
troben en període de repòs vegetatiu, si és el cas, com en període d’activitat vegetativa.
En aquest darrer cas, i tenint en compte les diferents variants de vegetació que es
donen (en alguns casos submergides o flotants durant el conreu), s’han de traslladar de
manera que quedin degudament protegides, sense que les fulles i/o flors es trenquin o
es puguin colpejar.



Les plantes de caràcter flotant o emergent, amb aparell radicular submergit, s’han de
presentar en un recipient estanc de capacitat i mida suficients amb relació a la mida de
la planta, omplert amb aigua i que presenti un embalatge o una protecció suficients
perquè no es puguin bolcar els recipients i perdre l’aigua, ni tampoc es puguin colpejar
ni tombar les parts vegetatives de les plantes, si és el cas.
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CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
 Períodes de subministrament
Si es presenten degudament conreades i subministrades, és acceptable qualsevol època de l’any,
en funció de les particularitats de cicle vegetatiu que puguin presentar les diferents espècies.
Quan el trasllat de les plantes aquàtiques es faci en període de repòs vegetatiu o sigui de curta
durada, es poden acceptar altres sistemes que no malmetin la planta i garanteixin la seva
identificació especifica i/o varietal i el seu bon estat fitosanitari. Cal, però, que es desembalin de
manera immediata quan arribin al seu destí, o bé que es plantin directament o s’emmagatzemin
adequadament abans de ser plantades.
 Garantia
El període de garantia comprèn des del subministrament fins a la represa de les plantes al seu lloc
definitiu en condicions normals.
 Toleràncies
No s’acceptaran OSR presentats sense substrat que ja hagin brotat o estiguin deshidratats, ni
plantes colpejades o amb la vegetació malmesa, ni amb qualsevol altra de les limitacions
esmentades als punts anteriors.
UNITAT DE MESURAMENT
Per a les plantes presentades amb OSR, unitats d’OSR. Per a les plantes presentades en
recipient, unitats de plantes.
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NTJ 07A: desembre de 2007. Subministrament del material vegetal. Qualitat general del material
vegetal (2a edició totalment revisada i actualitzada).
5.2.10.9.-

PLANTES SUCULENTES

ÀMBIT D’APLICACIÓ
Subministrament de plantes suculentes.
DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL
Les plantes suculentes són aquelles que presenten els teixits engruixits a causa d’acumulacions
d’aigua i substàncies de reserva. Aquestes reserves es poden presentar a les fulles, les tiges o les
arrels, o en qualsevol d’aquest teixits indistintament.
En ocasions presenten també altres modificacions adaptatives, com la transformació de fulles en
espines —espinescència— o bé acumulacions de substàncies de reserva que ocasionen
modificacions molt aparents a les tiges. Aquestes modificacions, inherents a la caracterització
específica de cada planta, són degudes a la manca de disponibilitat d’aigua en els hàbitats
naturals d’aquestes espècies, independentment de les característiques climàtiques d’aquestes
zones.
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 Classificació
Segons la durada, es poden classificar en un grup format per policàrpiques i monocàrpiques
plurianuals o bé en un altre grup que comprèn les monocàrpiques anuals. La gran majoria de
suculentes formen part del primer grup, essent-ne una excepció les del segon (p. ex.
Doroteanthus bellidiformis).
Una altra classificació s’estableix entre les que pertanyen a la família de les cactàcies (Cactaceae)
i les suculentes o les suculentes que no pertanyen a aquesta família.
 Formes de presentació
En recipient de cultiu, degudament arrelades al substrat, que ha de ser d’una mida adequada i
proporcional al de la planta.
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
 Períodes de subministrament
Tenint en compte les èpoques més adequades de plantació, el període preferent de
subministrament ha de ser de març a juliol, i en tot cas cal evitar les manipulacions d’aquest grup
de plantes durant els mesos compresos entre l’octubre i el febrer (ambdós inclosos).
 Transport
Durant el transport i el subministrament, s’ha d’assegurar especialment que les plantes no
pateixen cops ni ferides.
 Garantia
El període de garantia comprèn des del moment del subministrament fins a la represa de les
plantes un cop implantades.
UNITAT DE MESURAMENT
En general, per unitats de planta. En casos d’especial modalitat morfològica, cal indicar-ne les
característiques, per exemple llargada dels braços, nombre de braços, diàmetre, etc.
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NTJ 07A: desembre de 2007. Subministrament del material vegetal. Qualitat general del material
vegetal (2a edició totalment revisada i actualitzada).
En cas que les plantes subministrades estiguin protegides per lleis locals, regionals, nacionals o
convenis internacionals per a la protecció d’espècies, el subministrador ha de garantir per escrit,
mitjançant document signat, que les plantes provenen de conreu i no han estat obtingudes de
l’extracció d’un hàbitat natural.
5.2.10.10.- PANS D’HERBA DE GESPES
ÀMBIT D’APLICACIÓ
Subministrament de gespa i pans d’herba amb finalitat ornamental.
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DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL
Gespa: Coberta vegetal d’una o més espècies, generalment gramínies, relligades mitjançant
arrels i rebrots a la capa de suport de la vegetació, generalment amb finalitat ornamental.
Pa d’herba: Porció de sòl cobert de gespa precultivada en origen fins a l’estat complet de
maduresa; és extret en plaques prismàtiques, habitualment rectangulars, que són transportades i
posteriorment trasplantades.
Les espècies i les varietats de gespitoses s’han de seleccionar d’acord amb el tipus de sòl i el
clima, i sobretot d’acord amb l’ús.
Les gespes cultivades en forma de pans d’herba o gleves, i també d’estolons, han de procedir de
llavors precintades i controlades oficialment.
El tipus de terra en el qual ha estat cultivat el pa d’herba no ha de contenir més d’un 10% de llim i
argila, ni tampoc pot haver-hi pedres més grans d’1,5 cm.
La gespa ha de formar un pa d’herba compacte i d’espessor uniforme, superior a 2,5 cm, amb un
color verd sa, tal com correspon a la seva composició d’espècies i varietats. La mescla ha de
contenir una o més espècies del tipus C4.
TIPUS DE GESPA


Agrostis stolonifera L.

Festuca arundinacea Schreber



Experimenten depressió del creixement estival a
causa de l’excés de temperatura, radiació i, segons

Festuca ovina L.

el cas, dèficit hídric.

Festuca nigrescens Lam.
C3

Presenten òptims tèrmics generalment inferiors als
30 °C.

Agrostis capilaris L.



Festuca rubra L.

Són gespes d’origen de zona climàtica temperadafresca.

Festuca trichophylla


Lolium perenne L.

Es considera que les condicions de germinació són

Poa annua L.

favorables quan la temperatura del sòl és superior

Poa pratensis L.

als 8-12 °C. Generalment aquestes circumstàncies

Trifolium repens L.

es donen durant els mesos de març a octubre.


Són plantes adaptades a règims de radiació alta,
temperatures altes.



compresos entre la primavera i la tardor, i paralitzen

Bluchloe dactyloides

la seva activitat amb el fred hivernal, època en què

Cynodon dactylon
C4

En climes temperats, vegeten bé en períodes

Paspalum notatum Flueggé
Pennisetum clandestinum Hochst.
Stenotaphrum secundatum

poden arribar a morir en casos extrems.


En

comparació

amb

les

plantes

C3,

són

aproximadament el doble d’eficaces en l’ús d’aigua.


Es considera que les condicions de germinació són
favorables quan la temperatura del sòl és superior
als 18-21 °C.



Són espècies de clima subtropical o mediterrani àrid.

Quadre 39. Tipus de gespa

 Dimensions del pa de herba
Els pans d’herba han de tenir una forma regular mínima de 30 x 30 cm, i en cas que se
subministrin en rotllos, l’amplada mínima ha de ser de 40 cm i la llargària màxima de 250 cm.
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Quan es col·loquin els pans d’herba de dimensions més grans (aprox. 70 x 1000 cm), caldrà fer ús
de mitjans mecànics.
L’espessor de la coberta vegetal del pa d’herba ha de ser d’1,5 cm, tot i que s’admet una
tolerància de +/- 0,5 cm.
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
La coberta vegetal no ha de presentar mancances ni senyals d’haver patit cap malaltia ni atacs
d’insectes o animals. Tampoc no ha de contenir males herbes.
La peça de pa d’herba ha de tenir un pes màxim de 20 kg, excepte en condicions excepcionals
d’humitat i sempre que el subministrador pugui demostrar que el pa d’herba en condicions
normals no supera aquest pes. La unitat de mesurament és el m².
El transport dels pans d’herba a l’estiu s’ha de fer necessàriament amb camions frigorífics. S’ha
de dur a terme en fases successives per evitar tant com sigui possible que els pans s’apleguin per
períodes llargs. L’arreplegadissa en temps calorós no ha de superar les 24 hores; en temps fresc,
es pot allargar com a màxim a 3 dies. Les piles de pans no han de superar 1,5 m d’alçària. Han
d’estar situades damunt d’un sòl net i lliure de males herbes i s’han d’inspeccionar diàriament.
També s’han de moure regularment per prevenir-hi plecs i deterioraments i regar-los quan sigui
necessari.
UNITAT DE MESURAMENT
2

La unitat de mesurament és el m .
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NTJ 08S: 1993. Implantació del material vegetal. Sembres i gespes.
Reglament tècnic de control i certificació de llavors i plantes farratgeres (BOE núm. 168, 15 de
juliol de 1986).
5.2.10.11.- PLANTES BULBOSES I SIMILARS
ÀMBIT D’APLICACIÓ
Producció i comercialització de bulbs, rizomes i similars.
Bulb: Òrgan generalment subterrani format per una tija discoïdal, amb una gemma destinada a
originar la tija florífera, recoberta per fulles o bases foliars carnoses que tenen la funció de
reserva.
Corm (o bulb sòlid o bulb massís): Tija subterrània curta, més o menys globosa, amb funció de
reserva, semblant a un bulb però sense fulles carnoses o amb fulles carnoses molt poc
desenvolupades.
Rizoma: Tija subterrània que presenten alguns vegetals, de llargada i de gruix variables,
disposada de manera horitzontal o obliqua.
Tubercle: Tija o porció caulinar subterrània gruixuda i rica en substàncies de reserva.
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DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL
Els bulbs i rizomes s’han de comercialitzar amb la quantitat i la qualitat d’arrels adients, secs i
sense ferides ni cops ni malalties.
En el corm haurà d’existir l’antic corm sec enganxat, sense arrels, ben secs, sense ferides ni
cops o malalties.
Els tubercles s’han de presentar sense malalties, sense cops i secs.
CONDICIONS D’EMMAGATZEMATGE I SUBMINISTRAMENT
Tots s’han de subministrar envoltats de palla o material similar sec, i en envasos airejats.
S’han de subministrar indicant-hi data, calibre, així com error de calibratge, grau de germinació,
certificat fitosanitari, varietat, origen o provinença.
A més, han d’estar nets, sense cap porció de terra adherida a les arrels.
Es tolerarà una derivació de les característiques definidores del 5%.
UNITAT DE MESURAMENT
Unitat de bulbs i similars.
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NTJ 07A: desembre de 2007. Subministrament del material vegetal. Qualitat general del material
vegetal (2a edició totalment revisada i actualitzada).
5.2.10.12.- LLAVORS
ÀMBIT D’APLICACIÓ
Subministrament de llavors per a la sembra en noves obres de jardineria.
DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL
Llavors: Elements destinats a reproduir l’espècie. El material de reproducció sexual en gespes
sempre és fruit cariòpside que, de forma popular encara que incorrecta, s’anomena llavor.
Les llavors han de procedir de cultius controlats pels serveis oficials corresponents i han de ser
obtingudes segons les disposicions del Reglament tècnic de control i certificació de llavors i
plantes farratgeres del 15 juliol de 1986. Per al control de camps de producció de llavors per a
gespes, s’han de seguir les directives de la CEE o de l’OCDE.
Les llavors utilitzades en jardineria i paisatgisme han de correspondre a les categories de llavor
certificada i/o estàndard.
Les llavors no han d’estar contaminades per patògens ni insectes, ni tampoc presentar senyals
d’haver patit cap malaltia ni atacs d’insectes o d’animals rosegadors. Així mateix, les llavors han
d’estar netes de materials inerts, de llavors de males herbes i de llavors d’altres plantes
cultivades, dins dels límits establerts pel reglament tècnic.
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CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Les llavors s’han de subministrar en envasos precintats, fàcilment identificables i amb les
característiques següents retolades de forma clara:


Núm. productor.



Composició en percentatge d’espècies i varietats.



Etiqueta verda o cèdula oficial de precintat (envasat de nou) en envasos de 10, 5 i 2 kg i
inferiors.



Núm. de lot.



Data de precintament.

També es poden acceptar llavors amb passaport fitosanitari.


Els envasos originals de 25 kg amb espècies pures de gespitoses són subministrats
amb etiqueta blava.


UNITAT I CRITERI DE MESURAMENT
Les unitats de mesurament són els kg o els g.
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NTJ 08S: 1993. Implantació del material vegetal. Sembres i gespes.
Reglament tècnic de control i certificació de llavors i plantes farratgeres (BOE núm. 168, 15 de
juliol de 1986).
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6.- EXECUCIÓ DE L’OBRA EN ELS ESPAIS VERDS
6.1.- Operadors implicats
Les obres públiques que es fan a la ciutat de Barcelona poden ser promogudes per diferents
entitats: PiJBIM, MASU, districtes, BIMSA, B:SM, etc. La direcció facultativa d’aquestes obres pot
recaure directament en el promotor o bé es pot adjudicar a una empresa privada.
 Promotor
És promotor qualsevol persona, física o jurídica, pública o privada, que, individualment i/o
col·lectivament, decideixi impulsar, programar o finançar, amb recursos propis o aliens, les obres
per a la seva posterior entrega a tercers sota qualsevol títol (en aquest cas a PiJBIM per al seu
posterior manteniment).
 Inspecció facultativa
La inspecció facultativa de les obres correspon als serveis competents de la propietat o als tècnics
contractats amb la finalitat de vetllar per garantir l’execució del projecte segons els diferents plecs
de prescripcions tècniques que tenen a veure amb la construcció de nous espais verd, així com el
compliment de les disposicions incloses al títol VII, Verd i biodiversitat, de l’Ordenança del medi
ambient de Barcelona.
 Direcció facultativa
La direcció facultativa designada pel promotor està formada per un o diversos tècnics que actuen
com a representants, defensors i administradors de l’obra en representació de la propietat, de
manera que han de tenir cura de l’exacta execució del projecte, tant tècnicament com
econòmicament. La direcció facultativa està formada per tres grups: direcció d’obra, direcció
d’execució d’obra i coordinador de seguretat i salut.
 Contractista
És l’adjudicatari encarregat de l’execució de l’obra segons el projecte executiu, sota la direcció
tècnica de la direcció facultativa i d’acord amb la propietat.

6.2.- Replanteig general de l’obra
Cal fer un replanteig cada vegada que la marxa de l’obra ho requereixi. Un cop realitzades les
instal·lacions prèvies, com ara el tancament i la instal·lació del rètol i la caseta d’obra, i les feines
fixades en el replanteig previ, es procedeix a fer un replanteig general de l’obra per tal de verificar
les dades fixades en el projecte executiu.
Prèviament a l’inici dels treballs, cal replantejar sobre el terreny les dades bàsiques de la
documentació tècnica, fixant les zones de pas, les arreplegadisses, les excavacions, els reblerts i
altres dades precises, deixant-ne constància en l’acta de replanteig.
La direcció facultativa ha de facilitar al contractista la documentació corresponent als serveis que
afecten la zona d’obra.
En el replanteig cal fixar les línies de referència planimètriques i el punt de referència altimètric,
els quals han de servir de base per a l’execució de l’obra.
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Tots aquests treballs els ha de dur a terme el contractista, que resta obligat a disposar dels
mitjans necessaris per executar-los, així com a conservar durant el transcurs de l’obra el punt de
referència altimètric i les línies de referència planimètriques.
El contractista necessitarà disposar de l’acta de replanteig degudament autoritzada per la Direcció
Facultativa per tal de procedir a l’execució material de l’obra.

6.3.- Protecció dels elements vegetals
ÀMBIT D’APLICACIÓ
Aquest apartat inclou les mesures de protecció dels elements vegetals durant l’execució de l’obra,
amb la finalitat de garantir la protecció d’arbres, arbusts, gespitoses, àrees amb coberta de sòl
vegetal i fins i tot boscos, a partir d’ara anomenats «àrees de vegetació».
Sempre que hi hagi vegetació, cal protegir tots els elements vegetals afectats pels treballs de
construcció que es trobin en bon estat de salut i amb una raonable expectativa de vida, mesurada
en dècades. Els que per raons imponderables no es puguin protegir, s’han de trasplantar.
Per tal de preservar els elements vegetals, s’han de tenir presents l’Ordenança del medi ambient
de Barcelona, títol VII, Verd i biodiversitat, de compliment obligat, i l’Ordenança sobre instal·lacions
i serveis en domini públic municipal (article 63, Protecció de l’arbrat).
CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ
 Possibles danys als elements vegetals

CAUSES DE DANYS ALS ELEMENTS VEGETALS


Impactes als troncs i/o branques.



Contaminació química.



Foc.



Excés o embassament d’aigua.



Compactació del sòl provocada per l’excés de



Deterioració mecànica de les zones profundes o
superficials on viuen les arrels.

trepig i la circulació de maquinària, així com per
l’emmagatzematge de deixalles o de materials de
construcció.


Moviments de terres (buidades o terraplenades).



Obertura de rases i altres excavacions.



Aïllament d’arbres en zones de difícil accés.



Descens del nivell freàtic.



Elevació del nivell freàtic salí.



Impermeabilització del sòl, ocasionada per exemple
per recobriments estancs.



Ús inadequat de les eines.



Errors en l’aplegada de material.

Quadre 40. Causes de danys a l’obra

 Fases de la protecció


Localització i identificació dels elements vegetals existents que condicionen l’inici de
l’obra i n’afecten el desenvolupament.



Valoració de l’afectació del projecte sobre els elements vegetals i les seves condicions.



Quan sigui possible, modificació per part dels paisatgistes i/o enginyers, del projecte
constructiu (freqüentment, un petit canvi en el disseny o la ruta d’una rasa pot tenir
influència significativa sobre la supervivència d’un arbre important)
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Planificació de les tasques de protecció dels vegetals.



Comprovació prèvia al començament de les obres que tots els sistemes de protecció
dels elements vegetals estan correctament col·locats.



Durant el procés d’execució de les obres, inspeccions periòdiques per comprovar el
compliment de totes les mesures de protecció i avaluar qualsevol dany als elements
vegetals.



Una vegada finalitzada l’obra, retirada de totes les proteccions amb comprovació de
l’estat de tots els elements vegetals.

 Mesures de protecció
En tos els casos, cal complir el Decàleg de protecció de l’arbrat i els elements vegetals en les
obres.

DECÀLEG DE PROTECCIÓ DE L’ARBRAT


És important no compactar el terreny que hi ha al voltant dels arbres.



Davant la impossibilitat d’impedir l’accés del trànsit i els amuntegaments, la superfície del sòl que es troba al
voltant de l’arbre s’ha de recobrir amb una capa de material de drenatge (grava) d’un mínim de 20 centímetres de
gruix, sobre la qual s’ha de col·locar un revestiment de taulons o d’un altre material semblant.*1



S’ha d’evitar obrir rases a menys d’1 metre dels escocells dels arbres.



Quan sigui inevitable obrir una rasa a menys d’1 metre del tronc, s’ha d’obrir manualment, i en cas d’haver de
tallar arrels, és necessària la supervisió de tècnics municipals.*2



Per contrarestar una eventual pèrdua d’arrels, cal valorar una poda correctora de la capçada de l’arbre o el lligat
de palmes en el cas de les palmeres, abans de l’inici de l’obra.



Per evitar danys mecànics, en l’arbrat de carrer s’ha d’envoltar el tronc amb una tanca de fusta de 2 metres
d’alçada com a mínim, o anellar-la amb pneumàtics.*3



Per evitar danys mecànics en espais oberts, cal col·locar una tanca de fusta o una reixa d’1,2 a 1,8 metres
d’alçada a una distància de 2 metres del tronc (5 metres en arbres columnars).



No es pot amuntegar material ni col·locar la caseta d’obra sobre els escocells dels arbres.



No es poden abocar productes tòxics ni restes de construcció al voltant dels arbres.



No es poden utilitzar els arbres com a suport de tanques, senyals i instal·lacions elèctriques o similars, excepte en
el cas que es refereixin a treballs sobre l’arbrat en si.

*1

Aquesta mesura s’hauria de prolongar poc temps i limitar-se com a màxim a un sol període vegetatiu. Quan la protecció ja no sigui

necessària, s’ha de retirar immediatament i ventilar manualment la terra, tot respectant les arrels.
*2

La rasa només es pot obrir manualment i, com a mínim, a 2,5 m del peu del tronc dels arbres o a 2 m si són palmeres o arbres

palmiformes. No es pot tallar cap arrel de més de 3 cm de diàmetre, cal protegir les arrels de la dessecació i de les gelades, i deixar sempre
el tall llis i net als extrems. En cas que no sigui possible el compliment d’aquesta norma, es requerirà una autorització especial abans de
començar les excavacions, amb la finalitat d’arbitrar altres possibles mesures correctores.
*3

La tanca mai no s’ha de col·locar directament sobre les arrels. Si és possible, les branques baixes o pendulars s’han de lligar cap amunt.

Cal protegir el lloc de la lligadura per tal de no danyar les branques ni el tronc.

Quadre 41. Decàleg de protecció de l’arbrat
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ALTRES CONSIDERACIONS PER A LA PROTECCIÓ DELS ARBRES I DE LES ÀREES DE VEGETACIÓ


No està permès contaminar àrees de vegetació amb productes nocius; aigües de la construcció, colorants,
dissolvents, olis minerals, àcids, lleixiu, orines, ciments o altres aglomerats.



Els arbres i les àrees de vegetació no s’han de regar amb aigües residuals de la construcció.



No s’ha d’abocar mai res sobre la zona radical. Si és inevitable, s’ha de procurar que el gruix de les capes
abocades estigui d’acord amb la capacitat de resistència, la vitalitat i la formació del sistema radical de cada
espècie, i també amb les característiques del sòl.



No s’ha d’extreure terra de la zona radical.



No està permès l’excés o l’embassament d’aigua per desguassos de la construcció en la zona radical dels arbres i
de les àrees de vegetació.



No és permès fer foc dins les àrees de vegetació.



No s’ha de fer cap tipus de fonament a la zona radical. En cas que sigui inevitable, s’han de construir fonaments
puntuals en lloc de fonaments continus, establint com a mínim 1,5 m de distància de llum entre ells i amb el peu
del tronc. S’ha d’establir la base dels fonaments puntuals allà on no malmetin les arrels que més clarament
compleixin una funció estàtica.
Quadre 42. Altres consideracions per a la protecció de l’arbrat

UNITAT I CRITERI DE MESURAMENT
Unitat d’elements protectors per arbre (unitats d’arbres protegits) i ml de tanca per a la protecció
d’àrea de vegetació.
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NTJ 03E: 2005. Protecció dels elements vegetals en els treballs de construcció.
Ordenança del medi ambient de Barcelona, aprovada en sessió de 25 de febrer de 2011 i
publicada al BOPB el dilluns 2 de maig de 2011.

6.4.- Trasplantament d’elements vegetals existents
ÀMBIT D’APLICACIÓ
Aquest capítol té com a finalitat proporcionar les especificacions sobre les tècniques de trasplantació
dels arbres i arbusts exemplars, i garantir el reeiximent i la salvaguarda dels exemplars que, pel fet de
no poder ser mantinguts on són, hagin de ser trasplantats per preservar-los de ser eliminats. Un altre
objectiu és assenyalar les hipòtesis i les condicions en les quals la transplantació presenta un alt risc
i, per tant, cal desestimar l’operació.
El trasplantament d’un arbre o d’un arbust exemplar ha de ser sempre l’última opció. Els arbres
catalogats d’interès local a la ciutat de Barcelona no es poden trasplantar.
Es reconeixen dos grups diferents d’exemplars:


Exemplars que han estat preparats per al trasplantament.



Exemplars que no han rebut cap operació prèvia al trasplantament.

Les tècniques i les opcions que s’han de tenir en compte en les operacions de trasplantament varien
per a cada grup. Cal parar una atenció especial a aquells exemplars en què, per la combinació de
mida i pes, és necessari l’ús de maquinària especial per dur a terme l’operació.
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En tots els casos, cal la valoració d’afectació i l’autorització de PiJBIM, i garantir el seguiment de les
ordenances municipals.
CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ
 Consideracions prèvies

FACTORS PER AVALUAR LA CAPACITAT DE TRASPLANTAMENT D’UN EXEMPLAR


Forma de creixement i dimensions de les arrels i de la part aèria.



Gènere, espècie, tipus i varietat d’arbre/arbust.



Època de trasplantament.



Estat de salut, vitalitat i expectativa de vida futura.



Danys soferts a la part aèria i a les arrels.



Condicions agroclimàtiques i mediambientals de la zona d’extracció i tolerància a les condicions del nou
emplaçament.



Condicions edafològiques de la zona d’extracció i tolerància a les condicions del nou emplaçament.



Termini d’execució de les operacions del transplantament.
Quadre 43. Factors per avaluar la capacitat de trasplantament d’un exemplar

VIABILITAT DEL TRASPLANTAMENT
FAVORABLE

DESFAVORABLE



Arrels somes.



Arrels en profunditat.



Arrels fibroses.



Arrels grans i insuficients.



Arrels a prop del tronc.



Coníferes.



Arbusts.



Arbres madurs.



Arbres caducifolis.



Sòls pobres.



Arbres joves.



Terreny sorrenc.



Palmeres.



Arbres de generació espontània.



Arbres conreats en viver.



Terreny argilós.
Quadre 44. Viabilitat dels transplantaments

En tots dos casos, si la grandària de l’arbre ho requereix, cal estudiar l’ús de tècniques i
maquinària específiques.
 Època de trasplantament
Es diferencien tres tipologies generals d’arbres i arbusts per determinar l’època de més idoneïtat per
al trasplantament:


Caducifolis



Perennifolis (de fulla ample i de fulla estreta)



Espècies originàries de climes càlids

Una programació correcta del trasplantament repercuteix molt favorablement en el procés, sobretot
en aquells exemplars que són difícils de trasplantar.
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ÈPOCA DE TRASPLANTACIÓ

*Hivern

Caducifolis de clima fred

*Final d’hivern

Durant el període de repòs vegetatiu i especialment
al final, abans de la brotada primaveral.



Després de la caiguda de les fulles.



Preferentment al final del període del repòs
vegetatiu i abans de la brotada primaveral.

Perennifolis

Perennifolis de fulla ample
*Final d’estiu

Perennifolis de fulla estreta



d’estiu i abans de la brotada de tardor.

Arbres no trasplantables (atesa la dificultat que comporta, el trasplantament



s’ha de fer de forma específica; cal consultar amb els tècnics de PiJBIM).

(coníferes i resinoses)

*Primavera



*Començament
d’estiu

Necessiten temperatures suaus i càlides.
Preferentment espècies subtropicals.

Espècies de climes càlids,
palmeres i afins

Preferentment al final del període de repòs vegetatiu



Preferentment palmeres i similars.

Quadre 45. Època de major idoneïtat i tolerància al trasplantament

* Dins del període de repòs vegetatiu, les plantes llenyoses restringeixen el seu creixement a les
arrels, per la qual cosa és l’època de màxima activitat rizogènica.

6.5.- Protecció dels serveis existents
Abans de començar els treballs de plantació o trasplantament, l’adjudicatari ha de sol·licitar a les
institucions i empreses responsables dels serveis (gas, electricitat, telèfon, aigües, clavegueram...) la
informació corresponent als serveis instal·lats a l’àmbit d’actuació i els permisos necessaris per a
l’actuació. També ha d’esbrinar els cursos d’aigua (rius, rierols, riberes i fonts) que hi ha a la zona.
Se n’han de descriure les característiques i la localització en un plànol, i si cal, replantejar-ho en el
terreny.
Si estan afectats per les excavacions o si la maquinària hi ha de treballar a prop, els serveis
d’infraestructures han d’estar protegits o precintats, o bé han de ser desviats. Els treballs s’han de dur
a terme sota la supervisió de les empreses afectades.
 Conceptes bàsics d’un trasplantament executat correctament


Extracció a partir del pa de terra.



Realització de talls correctes.



Regulació de l’equilibri hídric i protecció de l’escorça.

 Operacions de trasplantament
Les operacions de trasplantament s’han d’executar seguint els apartats corresponents de la NTJ
08E: Trasplantació de grans exemplars, d’acord amb el sistema emprat.
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PRETRASPLANTAMENT



Treballs previs de planificació.



Tractaments fitosanitaris i sanejament.



Protecció de l’exemplar en treballs



Equilibri hídric.

de construcció.
EXTRACCIÓ I
TRANSPORT

PLANTACIÓ

POSTTRASPLANTAMENT



Dimensionament del pa de terra.



Extracció.



Repicaments previs.



Transport.



Formació del pa de terra definitiu.



Dipòsit temporal.



Obertura del clot de plantació.



Aspratges i ancoratges.



Drenatge i aeració.



Encoixinament.



Plantació.



Protecció de l’exemplar trasplantat.



Reg.



Manteniment de les condicions del



Sanejament.

sòl.



Control i seguiment.



Reg.



Aportació d’adobs.
Quadre 46. Fases i operacions del trasplantament

UNITAT I CRITERI DE MESURAMENT
Unitat d’arbre trasplantat.
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NTJ 08E: 1994. Trasplantament de grans exemplars.
Ordenança del medi ambient de Barcelona aprovada en sessió de 25 de febrer de 2011 i
publicada al BOPB el dilluns 2 de maig de 2011.
6.6.- Moviment de terres
ÀMBIT D’APLICACIÓ
Totes aquelles terres que s’utilitzen per reomplir el nivell original a fi d’arribar a la cota de perfil
projectada, ja siguin del mateix indret o portades en préstec, han de complir uns requisits mínims per
ser acceptades com a base de les plantacions.
S’entén com a sòl base aquell al qual es modifica la topografia original per assolir el perfil del projecte,
de manera que quedin 25-30 cm de distància per a la cota definitiva a fi de fer-hi després les
aportacions de terres preparades que s’indiquin en la partida de jardineria.
En el cas que la qualitat del sòl sigui acceptable, en casos de terrenys naturals o de conreu, en els
moviments de terres cal respectar al màxim la configuració dels perfils modificats, ja que la primera
capa, d’uns 20-30 cm, és la de sòl fèrtil.
Quan no es pugui protegir la coberta de sòl vegetal o superficial pel fet d’estar destinada a
edificacions, a modificació de la cota del terreny, a camins o a altres superfícies dures, s’ha de
separar la coberta de sòl i s’ha d’emmagatzemar en piles no superiors a 1,25 m d’alçària. Se n’ha
d’assegurar una bona aeració i evitar-hi el creixement de les males herbes.
Es consideren incloses dins d’aquesta unitat d’obra les operacions següents:


Passada de subsolador per descompactar el terreny i desterrossar-lo.
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Replanteig i perfilat per assolir la cota abans esmentada per a la posterior aportació de
terres preparades.



Aportació de les terres preparades fins a la cota rasant, si escau.

CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ
Condicionants de la capa de sòl base:


Quan la partida d’obra prevegi l’aportació de terres, cal conèixer-ne l’origen.



Si procedeix de perfils profunds, cal un procés de meteorització.



No ha de contenir agents contaminants, restes d’obra ni elements estranys.



Si el sòl existent no compleix les característiques de les terres de rebaix indicades al
quadre 10 de l’apartat 5.2.3, cal substituir-lo per terres adequades.



Si el sòl existent té unes característiques similars a les de les terres de rebaix, cal
aplicar-hi una esmena.

Si en el mateix procés apareguessin materials d’obres o contaminants al sòl, seria de compliment
obligat fer-hi el rebaix oportú, retirar-ne la totalitat de les runes per dur-les a l’abocador i substituirne el volum amb terres adequades, sempre sota la supervisió de la direcció facultativa.
Per dur a terme les tasques de moviment de terres, cal tenir en compte el següent:


Cal marcar un itinerari d’entrada i sortida per tal de no interrompre altres processos dins
la mateixa obra.



Les fites d’acotació han de ser de fusta, no es poden utilitzar vares d’obra i han d’anar
marcades amb color per tal de poder-les identificar amb facilitat.



La relació superfície-mitjans de treball ha de ser directament proporcional, per tal de no
endarrerir el procés d’execució.



S’ha d’evitar treballar en temps de pluges abundants, de manera que cal esperar que el
terreny tingui les condicions necessàries per tal de no malmetre l’estructura del sòl.



En cas que en el procés d’excavació es trobin aigües freàtiques, cal fer les
consideracions oportunes, seguint els criteris de sostenibilitat, per tal de reconduir-les o
emmagatzemar-les per a la posterior utilització per a reg.

 Descompactació del terreny
Cal subsolar el terreny a una profunditat mínima d’1 m.
Si la direcció facultativa ho creu necessari, pot fer la comprovació de camp següent: fer un forat
de 40 x 40 x 70 cm, omplir-lo d’aigua i, si en 30 min no s’ha buidat, s’entendrà que el terreny no
drena prou i, per tant, no està ben descompactat o té un alt contingut d’argiles, la qual cosa ha de
fer pensar en la necessitat d’un sistema de drenatge (vegeu l’apartat 6.7.)
 Modelatge
Cal fer un control exhaustiu del replanteig de fites, que han d’estar col·locades a una distància
suficient entre elles per tal que l’error de perfilat no superi els 2-5 cm.
Tanmateix, el calibratge màxim que ha de quedar abans d’aportar-hi les terres de jardí no ha de
superar mai els 2 cm de diàmetre, i el terreny ha de quedar perfectament modelat.
106

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL DISSENY,
L’EXECUCIÓ I EL MANTENIMENT D’OBRA NOVA DE JARDINERIA
Medi Ambient i Serveis Urbans - Hàbitat Urbà

En cas de restauració de talussos, cal subjectar la base o el llit del substrat de manera artificial
amb algun dels materials especificats a l’apartat 5.2.9.5, amb consulta prèvia als serveis tècnics
de PiJBIM.
UNITAT I CRITERI DE MESURAMENT
3

Moviment de terres: m , mesurat sobre perfil.
3

Retirada de materials grossos: m .
2

Terreny subsolat en m i profunditat en cada cas.
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

6.7.- Sistema de drenatge
ÀMBIT D’APLICACIÓ
En aquells casos en què el sòl no pugui eliminar de forma natural l’excés d’aigua, i una vegada
fetes les esmenes estructurals pertinents per garantir una bona capacitat d’emmagatzematge i
infiltració de l’aigua, així com una correcta aeració, cal dissenyar un sistema de drenatge.
CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ
En l’execució d’obres d’espais verds, els sistemes de drenatge sempre s’han d’executar per sota
del perfil de la terra apta per al conreu. S’han de construir mitjançant canonades soterrades de
PEAD corrugat i perforat, col·locades sobre un llit de graves i sorra i cobertes del mateix material.
Aquests tubs de drenatge han d’anar embolicats amb un teixit que eviti el rebliment futur dels
forats del dren i són els encarregats de recollir l’aigua i conduir-la a canonades de diàmetre més
gran denominades col·lectors, que al seu torn evacuen l’aigua cap a d’altres de més entitat, del
tipus embornals, pous... És de compliment obligat que sempre hi hagi un punt de recollida de
l’aigua per treure-la de la zona d’actuació.
El disseny de la instal·lació de drenatge ve determinat per la disposició dels drens respecte dels
col·lectors (graella, pinta o espina de peix) i per les corbes de nivell del terreny (drens
longitudinals, transversals, oblics o en ziga-zaga). S’han de considerar les pautes següents:


Establir la fondària mínima de les instal·lacions de les canonades de drenatge tenint en
compte la fondària de les arrels dels elements vegetals a implantar.



Determinar l’espai entre els tubs de drenatge depenent de la fondària de la instal·lació,
de la tolerància a l’entollament de l’espècie seleccionada i del tipus de sòl.



Determinació del pendent i la longitud de les canonades de drenatge tenint en compte
que s’han de projectar amb el major grau de pendent possible per desaiguar el màxim
cabal amb la mínima secció. El pendent mínim ha de ser del 0,1% al 0,3%. En terrenys
amb un cert pendent es pot traçar el dren de manera paral·lela a la superfície del
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terreny. D’altra banda, en terrenys plans la longitud no ha de superar els 250-300 m i en
terrenys amb pendent, segons el pendent, pot arribar als 1.000 m.


El diàmetre dels drens i dels col·lectors dependrà del cabal que han de conduir i del
pendent amb què s’han instal·lat (hi ha taules per obtenir-ne les mides).

La instal·lació dels tubs drenants s’ha de dur a terme seguint les especificacions tècniques
següents:


Les mides de la rasa les determina el diàmetre del tub de drenatge.



Cal instal·lar un llit de gravetes d’aproximadament 10 cm per al tub de drenatge (3-5 mm
Ø).



S’ha d’omplir la rasa amb graveta (3-5 mm Ø) fins a uns 40 cm per sobre la clau del tub.



Cal reomplir la rasa fins a anivellar-la amb material de l’enderroc o terra de jardineria.

Figura 4. Perfil transversal rasa de drenatge

6.8.- Aportació de terres i condicionament del terreny per a plantació
ÀMBIT D’APLICACIÓ
Treballs d’aportació i estesa de terres —en cas que calgui aportar-ne—, fertilitzants i esmenes, i
de preparació del terreny per a la plantació dels diferents vegetals.
CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ
En tots els casos, independentment del tipus de plantació, el terreny ha d’estar perfectament
condicionat, tant físicament com químicament, fet que implica un procés concret en cada cas.
En general, físicament ha de quedar homogeni, esmenat, airejat i ben treballat per tal que la
vegetació trobi un sòl on pugui establir-se bé i trobar-hi aigua i aire en la proporció adequada per
al seu desenvolupament. Químicament ha de quedar homogeni, esmenat i amb tots els elements
minerals necessaris incorporats, per tal que els assimilin les plantacions i es nodreixin
correctament.
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Tots els materials s’han de manejar en un estat d’humitat que permeti que no es desfacin ni es
compactin excessivament.
El tipus de maquinaria emprada i les operacions que s’hi duguin a terme, com ara el llaurat, la
incorporació d’esmenes i adobs o les excavacions, han d’evitar la compactació excessiva del
suport o sòl base i de la capa de substrat.
 Aportació de terres
Abans de l’aportació de terres, cal fer una comprovació sobre terreny:


Quan el sòl no reuneixi les condicions físiques i químiques (indicades dins el subapartat
5.2.3. Terres i substrats per a jardineria), es poden encarregar treballs fertilitzants i
d’esmenes, tant per a la composició química, amb adobs minerals o orgànics, com per a
la física, amb aportacions o garbellats (per a tipus i característiques, vegeu els
subapartats 5.2.4. Adobs i 5.2.5. Fertilitzants i esmenes).



Quan el sòl és fèrtil i la cota del terreny coincideix amb la de projecte, es pot procedir
directament a condicionar-lo.



Si el subsòl és de mala qualitat i difícil de drenar, s’ha d’habilitar un sistema de drenatge
(vegeu el capítol 6.6.).

Per calcular el volum que cal per assolir la cota final de projecte, cal tenir present l’assentament
del terreny. L’aportació de terres s’ha de dur a terme en piles no més grans de 20 m³ per poder
barrejar-les amb les quantitats adients d’esmenes. En tot cas, s’ha de garantir una barreja
suficientment homogènia.
 Condicionament del terreny
Els processos de condicionament han de seguir un ordre en funció del tipus de plantació a
executar:


Subministrament i estesa de terres preparades.



Preparació del terreny per a la plantació d’arbrat.



Preparació del terreny per a la plantació d’arbust.



Preparació del terreny per a la plantació de vivaç.



Preparació del sòl per a la sembra de gespes.



Preparació del sòl per a prats.



Preparació del sòl en talussos per a hidrosembra.

Les terres han d’estar netes de llavors, insectes i fongs. En el moment de fer el condicionament
del terreny, la superfície ha d’estar neta d’herbes, soques, materials grossos i d’obra, i elements
estranys. Cal assegurar en tots els casos l’eradicació de la vegetació espontània i de les llavors
de males herbes. En cas contrari, cal dur a terme una esbrossada manual mitjançant falç,
masclet, aixada, etc. Les possibles soques existents s’han d’eliminar, preferiblement amb la
utilització d’una «barrina mecànica».
Els adobs de fons per a la implantació del material vegetal s’han de repartir com a mínim 15 dies
abans de la plantació i s’han de barrejar amb la terra a una profunditat de 20-25 cm.
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Les esmenes s’han d’aplicar en el moment de la preparació del terreny, tret de l’encoixinament i
enceball, que són d’aplicació superficial.
S’han de tenir en compte les especificacions referents a la qualitat dels diferents materials de
reblert en relació amb el futur desenvolupament radicular:


Si el material és homogeni i adient al desenvolupament radicular, és possible l’ús
directe.



Si el material és homogeni i mitjanament adient al desenvolupament radicular, s’ha de
barrejar amb terra fèrtil o similars i adobar-lo.



Si el material és homogeni i inadequat al desenvolupament radicular, s’ha de substituir
amb terra fèrtil. La terra excavada s’ha de portar a l’abocador.



Si el material és heterogeni, en el sentit de la influència que pugui tenir sobre el futur
desenvolupament radicular durant l’excavació, s’ha d’intentar situar-lo en llocs diversos,
de manera que pugui ser recollit per separat i redirigit al fons o a la part mitjana o
superior del forat de plantació, o en el cas més desfavorable, conduït a l’abocador.



El reblert s’ha de fer amb terra fèrtil i adobada, i cal portar la terra excavada a
l’abocador.



L’aplicació de l’esmena orgànica dependrà de l’ús que se’n faci. En el quadre següent
s’especifiquen les dosis d’esmena orgànica calculades per a unes condicions estàndard
de sòl i esmena:

ESMENA

DOSI D’APLICACIÓ
Capa de 25-75 mm de gruix.

PROFUNDITAT D’APORTACIÓ
Incorporació a una profunditat mínima de
300 mm en plantacions i 200 mm en

Esmena orgànica general del sòl

sembres.
Esmena orgànica en plantació de

Proporció substrat/esmena: v/v 3:1

clots i rases

en arbusts i 4:1 en arbres.

Esmena orgànica en implantació

Capa de 25-50 mm de gruix.

Incorporació a una profunditat mínima de
150 mm.

de grups de flor i rosers
Esmena orgànica d’implantació

Capa de 25-50 mm de gruix.

Incorporació a una profunditat mínima de
200 mm.

de gespes
Aportació

Aportació en clot o rasa de plantació.

en

jardineres

contenidors

o

Proporció substrat/esmena: v/v

Aportació a jardinera o contenidor.

4:1-3:2.
Quadre 47. Dosi i profunditat d’aplicació de l’esmena

L’acabat i refinat de la superfície mitjançant corró ha de quedar adaptat al perfil final de l’obra.
En els gràfics següents s’indica la disposició de terres per capes en la plantació de parterres,
arbres viaris, arbusts, vivaces i gespes.
En cas de plantacions mixtes, les capes a col·locar en tot moment seran les més restrictives, és a
dir, la de més substrat.
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Perfil transversal:

Figura 5. Perfils transversals de plantació segons tipologia de verd

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NTJ 05T: 2010. Terres de jardineria i enceballs.
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6.9.- Arreplegadissa del material vegetal a peu d’obra
ÀMBIT D’APLICACIÓ
Emmagatzemament d’espècies vegetals subministrades en contenidor o pa de terra protegit amb
malla metàl·lica o guix que no es puguin plantar el mateix dia.
Es consideren incloses dins d’aquesta unitat d’obra les operacions següents: la preparació i la
comprovació del terreny a peu d’obra.
CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ
Les plantes s’han de mantenir en bones condicions durant el temps que estiguin al viver d’obra i
fins al moment de la plantació.
 Preparació de la zona destinada al viver d’obra
S’ha d’escollir una zona dins l’obra per tal de fer l’arreplegadissa del material vegetal, garantint-ne
la qualitat. Se seguiran les indicacions següents:


L’espai d’estacionament ha d’estar resguardat del vent.



L’estacionament dins del viver d’obra només pot tenir lloc durant un període no superior
a una setmana.



El viver d’obra ha d’estar tancat, almenys provisionalment, per evitar robatoris. En cas
que se’n produeixi un, és responsabilitat de l’empresa reposar les plantes sense cap
càrrec dins del projecte i obra.



Protecció contra la insolació en cas de plantació a la primavera-estiu, amb malles
d’ombra de petita estructura metàl·lica i malla del 70%.



Protecció contra el fred en cas de plantació a la tardor-hivern, amb palla al voltant dels
contenidors, pa de terra o guix.



En el cas de plantes més càlides, està prohibit emmagatzemar-les a l’hivern, i en tot
cas, s’han de tenir al túnel de plàstic.



El pa de terra ha d’estar sempre a l’ombra, cobert amb sauló o palla, i s’ha de mullar
fins a l’interior. El pa de terra amb guix s’ha de regar pels forats de dalt. Les plantes
subministrades en contenidor s’han de regar diàriament.



S’ha de vigilar l’estat fitosanitari del material aplegat i, en cas necessari, cal fer el
tractament fitosanitari oportú

 Condicions d’arreplegadissa dels elements vegetals en obra:


És important evitar que l’arbrat estacionat broti abans de la plantació.



El material vegetal no es pot deixar apilat.



El temps màxim d’estacionament d’arbres i arbusts al viver d’obra és de 7 dies.



No es poden estacionar al viver d’obra les plantes vivaces, la gespa, les gespitoses ni
els pans d’herba.

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NTJ 07Z: 2000. Transport, recepció i aplegada en viver d’obra.
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6.10.- Implantació del material vegetal
A més, cal tenir en compte que tot l’espai verd de nova creació ha de disposar d’un sistema de reg
que s’adeqüi a les condicions de l’espai i als elements vegetals que el componen, conforme al
Plec de prescripcions tècniques per al disseny i l’execució de les instal·lacions de reg de PiJBIM.

6.10.1.- Plantació d’arbrat i coníferes
ÀMBIT D’APLICACIÓ
Plantació d’arbres subministrats en contenidor, amb arrel nua o amb pa de terra protegit amb
malla metàl·lica o guix.
CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ
 Època de plantació
No s’ha de plantar en temps de glaçades ni amb vents forts, ni tampoc amb pluges quantioses o
temperatures molt altes. És preferible fer-ho a la tardor i a la primavera.
FACTORS A CONSIDERAR
Tipologia

ÈPOCA DE PLANTACIÓ

Origen climàtic

Tipus de

(zona)

presentació

Temperat fred
Arbrat
Càlid

G

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Pa de terra
Contenidor
Pa de terra
Contenidor
Contenidor o

Coníferes

pa de terra

Època preferent

Època complementària

Quadre 48. Època de plantació d’arbres i coníferes

 Plantació
De manera seqüencial, aquestes són les diferents operacions que s’han de dur a terme per a la
plantació d’arbrat en entorn urbà:


Obrir el forat de l’escocell un dia abans de la plantació, per permetre’n l’aeració. El sòl
ha d’estar treballat (airejat i esmenat) i s’han de seguir les especificacions de la taula
següent:

Arbrat i conífera

CLOT DE PLANTACIÓ (m)

DIÀMETRE DEL FORAT DE PLANTACIÓ

1,00

Tres vegades el diàmetre del pa de terra.

Quadre 49. Clot de plantació d’arbres i coníferes



Canviar el sòl a tot l’escocell o, si més no, extreure’n tota la terra existent fins a un
mínim d’1 metre de profunditat.



Identificar el coll de l’arbre per determinar adequadament la profunditat apropiada del
clot de plantació.
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Figura 6. Plantació d’arbre



Treure l’arbre del recipient —en el cas dels subministrats en contenidor— sense fer
malbé el pa de terra.



Col·locar l’arbre al fons del forat sobre una capa de terra de màxima qualitat, al nivell de
plantació escaient on s’ha d’assentar el pa de terra.



Una vegada dintre del forat, s’ha de trencar el guix i tallar la malla metàl·lica en el cas
que vingui subministrat en pa de terra. S’ha de fer sense malmetre l’estructura interna
del pa de terra. Els únics embolcalls que no cal treure són els constituïts per materials
biodegradables, capaços de descompondre’s abans d’un any i mig i que no afectin el
creixement posterior ni de l’arbre ni del seu sistema radical.



Aplomar i col·locar la planta en la seva posició natural, procurant que el pa de terra
quedi ben assentat i en posició estable.



Col·locar els aspres tan a prop de l’arbre com sigui possible, a una distància mínima de
20 centímetres, vigilant de no malmetre’n les arrels.



Abocar progressivament la terra restant al clot de l’escocell.



Pressionar i atacar bé la terra a mesura que es va omplint l’escocell, amb capes de 30
cm, estrenyent-la fermament, compactant-la amb mitjans manuals i assegurant el
contacte de les arrels amb la terra. S’ha d’evitar la formació cavitats d’aire que puguin
assecar les arrels. S’ha de continuar fins que el clot s’ha omplert i l’arbre queda
fermament plantat.



Omplir l’escocell fins a una fondària de 15 centímetres respecte al nivell de la vorera, a
fi que reculli el màxim d’aigua quan plogui o es regui, sense descalçar les arrels. En cas
d’instal·lació de reg per degoteig, la fondària de la terra de l’escocell respecte a la
vorera pot ser menor, sempre que respecti un mínim de 5 centímetres.



Abans del primer reg cal confeccionar una clota amb una fondària d’uns 25 cm, al
centre en les superfícies horitzontals o a la part més alta en superfícies inclinades, que
permeti emmagatzemar l’aigua de reg amb tona i/o de pluja.



Després de qualsevol plantació i fins al segon reg, en un termini màxim de 24 hores, cal
regar abundantment fins arribar a la capacitat de camp i amb cabal suficient per mullar
les arrels de dins del pa de terra, procurant no embassar el fons del forat de plantació.
Això és essencial per assentar les terres abocades al clot de plantació i apropar-les a
les arrels, per així eliminar les bosses d’aire i reduir l’estrès de postplantació de l’arbre.
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Encara que hi hagi instal·lat un sistema de reg per degoteig, aquest primer reg es fa
sempre amb mànega.


En cas que l’arbre sigui subministrat en contenidor, posteriorment s’ha de recuperar el
contenidor o emmagatzemar l’envàs per a una posterior reutilització o reciclatge.

UNITAT I CRITERI DE MESURAMENT
Unitat d’arbre o conífera.
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NTJ 08B: 1993. Treballs de plantació.

6.10.2.- Plantació de palmeres
ÀMBIT D’APLICACIÓ
Plantació de palmeres ornamentals.
CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ
 Època de plantació
FACTORS A CONSIDERAR

ÈPOCA DE PLANTACIÓ

Tipologia

Tipus de presentació

Palmeres

Contenidor

G

F

M

A

M

J

Època preferent

J

A

S

O

N

D

Època complementària

Quadre 50. Època de plantació de palmeres

 Plantació
El procés de plantació és el mateix que el dels arbres, amb la diferència que s’han de plantar de
manera que la base de l’estípit quedi enfonsada uns 25 cm respecte del nivell del terra i que el
reblert ha de ser de sorra rentada. Les mides del clot de plantació són les especificades a la taula
següent:

Palmeres

CLOT DE PLANTACIÓ (m)

DIÀMETRE DEL FORAT DE PLANTACIÓ

Alçada pa de terra + 0,50 m.

20-30 cm més del radi del pa de terra.

Quadre 51. Clot de plantació de palmeres

Durant la plantació cal agafar l’estípit amb una sola braga o eslinga pel seu terç superior, de
manera que la palmera prengui una posició vertical.
Las palmes han d’estar lligades durant un període de 9-18 mesos. En el transcurs d’aquest
període, cal afluixar els lligants per permetre que l’ull es desenvolupi. Aquesta tasca s’ha
d’efectuar almenys una vegada, i sempre que així ho requereixi la direcció facultativa.
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UNITAT I CRITERI DE MESURAMENT
Unitat de palmera.
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NTJ 08B: 1993. Treballs de plantació.

6.10.3.- Plantació d’arbusts
ÀMBIT D’APLICACIÓ
Plantació d’arbusts ornamentals de fulla caduca o perenne.
CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ
 Època de plantació
Es poden plantar en qualsevol època de l’any (evitant els dies més freds i càlids de l’any), tot i que
és preferible durant els mesos tardor i la primavera, tal com s’especifica a la taula següent:
FACTORS A CONSIDERAR

ÈPOCA DE PLANTACIÓ

Tipologia

Tipus de presentació

Arbusts

Contenidor

G

F

M

A

M

J

Època preferent

J

A

S

O

N

D

Època complementària

Quadre 52. Època de plantació d’arbusts

 Plantació

Arbusts

CLOT DE PLANTACIÓ (m)

DIÀMETRE DEL FORAT DE PLANTACIÓ

0,40

Mínim el doble d’ample del contenidor.

Quadre 53. Clot de plantació d’arbustiva



Comprovar l’estat de les arrels.



El procés de plantació inclou centrar i orientar l’arbust dins del clot de plantació o rasa,
afegint-hi capes de 10 cm, estrenyent-la fermament, compactant-la amb mitjans
manuals i assegurant el contacte de les arrels amb la terra. S’ha d’evitar la formació
cavitats d’aire que puguin assecar les arrels. S’ha de continuar fins que el clot s’ha
omplert i l’arbust quedi fermament plantat.



Abans del primer reg, cal confeccionar una clota de fondària suficient, al centre en les
superfícies horitzontals o a la part més alta en superfícies inclinades, que permeti
emmagatzemar l’aigua de reg amb tona i/o de pluja.



Immediatament després de plantar, així com en el segon reg, cal regar abundantment
fins a arribar a la capacitat de camp i amb cabal suficient per mullar les arrels de dins
del pa de terra, procurant no embassar el fons del forat de plantació. En termes
generals i depenent de l’època i el lloc de plantació, s’ha de subministrar la quantitat
especificada al manual de reg.



S’ha de recuperar o emmagatzemar l’envàs per una posterior reutilització o reciclatge.
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UNITAT I CRITERI DE MESURAMENT
2

Unitat d’arbusts o marc de plantació (u/m o u/ml).
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NTJ 08B: 1993. Treballs de plantació.

6.10.4.- Plantació d’enfiladisses
ÀMBIT D’APLICACIÓ
Plantació de plantes enfiladisses ornamentals, herbàcies o llenyoses (lianes).
CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ
 Època de plantació
Es poden plantar en qualsevol època de l’any (evitant els dies més freds i més càlids de l’any), tot
i que és preferible fer-ho durant els mesos de tardor i primavera, tal com s’especifica a la taula
següent:
FACTORS A CONSIDERAR

ÈPOCA DE PLANTACIÓ

Tipologia

Tipus de presentació

Enfiladisses

Contenidor

G

F

M

A

M

J

Època preferent

J

A

S

O

N

D

Època complementària

Quadre 54. Època de plantació d’enfiladisses

 Plantació


El clot de plantació cal que estigui a 45 cm del mur de la tanca o paret. Les mides s’han
de correspondre amb les especificades a la taula següent:

Enfiladisses

CLOT DE PLANTACIÓ (m)

DIÀMETRE DEL FORAT DE PLANTACIÓ

0,40

Mínim el doble d’ample del contenidor.

Quadre 55. Clot de plantació d’enfiladisses



S’ha de col·locar la planta enfiladissa de manera que aquesta estigui uns 45° cap a la
paret i la part inferior de la tija es trobi arran de terra (constitueixen una excepció a la
norma les clemàtides, el pa de terra de les quals ha de situar-se uns 10 cm sota el sòl).



Una vegada que la planta estigui ben orientada, s’ha de cobrir el clot amb terra i
compactar-lo de manera gradual per tal que les arrels quedin ben fixades.



Cal retirar el suport de fixació originari del viver i estendre les tiges de l’enfiladissa per
facilitar la fixació al nou suport prèviament instal·lat (vegeu apartat 6.12.2).



S’han de tallar els plançons secundaris just on neixen. D’aquesta manera s’aconsegueix
que els plançons principals puguin disposar de més energia per créixer cap a la paret.



Quan els plançons arriben a la paret, mur o tanca, s’han de guiar amb els filferros de la
paret. Així doncs, cal orientar els plançons centrals segons els filferros verticals, mentre
que els laterals s’han de dirigir horitzontalment.
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UNITAT I CRITERI DE MESURAMENT
Unitat d’enfiladisses o marc de plantació (u/ml) mesurada segons les especificacions de la
documentació tècnica.
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NTJ 08B: 1993. Treballs de plantació.

6.10.5.- Plantació de plantes vivaces, entapissants i anuals
ÀMBIT D’APLICACIÓ
Plantació de plantes vivaces, bulbs, rizomes, anuals, de temporada i entapissants.
CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ
 Època de plantació
Es poden plantar en qualsevol època de l’any (evitant els dies més freds i més càlids de l’any), tot
i que és preferible durant els mesos de tardor i primavera, tal com s’especifica a la taula següent:
FACTORS A CONSIDERAR
Tipologia

ÈPOCA DE PLANTACIÓ

Tipus de presentació

Vivaç, entapissant i
anual

G

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Contenidor

Època preferent

Època complementària

Quadre 56. Època de plantació de vivaç, entapissant i anual

 Plantació


Abans d’iniciar la plantació, cal comprovar que el terreny està net de pedres i herbes.



La fondària de plantació varia d’acord amb l’espècie i/o varietat i els condicionants
agroclimàtics. En condicions normals, la fondària ha de complir amb les especificacions
de la taula següent:

Vivaç, entapissant i anuals

CLOT DE PLANTACIÓ (m)

DIÀMETRE DEL FORAT DE PLANTACIÓ

0,20-0,25

Mínim el doble d’ample del contenidor

Quadre 57. Clot de plantació de vivaç, entapissant i anuals



S’ha de col·locar la planta al clot executat i estrènyer bé les terres perquè no hi quedin
bosses d’aire.



Els bulbs i tubercles s’han de plantar en la situació correcta d’acord amb l’espècie i/o
varietat. En cap cas no poden quedar bosses d’aire sota la base del bulb o tubercle.



Cal regar abundantment a tesa, però sense mullar les flors o els capolls.

UNITAT I CRITERI DE MESURAMENT
2

Unitat de planta vivaç, entapissant i anual o marc de plantació (u/m o u/ml) mesurada segons les
especificacions de la documentació tècnica.
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NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NTJ 08B: 1993. Treballs de plantació.

6.10.6.- Plantació de plantes aquàtiques
ÀMBIT D’APLICACIÓ
Plantació de plantes aquàtiques
CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ
Època de plantació



FACTORS A CONSIDERAR

ÈPOCA DE PLANTACIÓ

Tipologia

Tipus de presentació

Plantes aquàtiques

Contenidor

G

F

M

A

M

J

Època complementària segons espècie

J

A

S

O

N

D

Època preferent

Quadre 58. Època de plantació de planta aquàtica

 Plantació


Les plantes aquàtiques s’han de plantar en contenidors de 30 cm de fondària com a
mínim, i abans d’omplir d’aigua l’estany.



S’ha de cobrir la terra del contenidor amb una capa de grava per evitar que es perdi i
s’embruti l’aigua.



No s’hi han d’afegir adobs orgànics, ja que afavoreixen la proliferació de plantes no
desitjables. La terra ha de ser de textura argilosa.



Les plantes petites s’han de submergir entre 5 i 20 cm, i les grans entre 30 i 60 cm. El
nivell de l’aigua s’ha de mantenir constant.

UNITAT I CRITERI DE MESURAMENT
2

Unitat de planta aquàtica o marc de plantació (u/m o u/ml) mesurada segons les especificacions
de la documentació tècnica.
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NTJ 08B: 1993. Treballs de plantació.

6.10.7.- Plantació de suculentes
ÀMBIT D’APLICACIÓ
Plantació de plantes suculentes.
CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ


Època de plantació
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FACTORS A CONSIDERAR

ÈPOCA DE PLANTACIÓ

Tipologia

Tipus de presentació

Plantes suculentes

Contenidor

G

F

M

A

M

J

J

A

Època complementària segons espècie

S

O

N

D

Època preferent

Quadre 59. Època de plantació de plantes suculentes

 Plantació
CLOT DE PLANTACIÓ (m)

DIÀMETRE DEL FORAT DE PLANTACIÓ

0,20-0,25

Mínim el doble d’ample del contenidor.

Plantes suculentes

Quadre 60. Clot de plantació de plantes suculentes



Cal prendre les mesures pertinents referents a seguretat per evitar accidents durant la
plantació.



El procés de plantació és el mateix que s’especifica al punt 6.9.3 del present plec.



Es recomana finalitzar la plantació amb l’aportació d’àrids ornamentals en tota la seva
superfície.

UNITAT I CRITERI DE MESURAMENT
2

Unitat de planta crassa o marc de plantació (u/m o u/ml) mesurada segons les especificacions de
la documentació tècnica.
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NTJ 08B: 1993. Treballs de plantació.

6.10.8.- Plantació de pans d’herba
ÀMBIT D’APLICACIÓ
Plantació de gespa precultivada i pans d’herba amb finalitat ornamental.
CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ
 Època de plantació
Es poden plantar en qualsevol època de l’any (evitant els dies més freds i més càlids de l’any), tot
i que és preferible durant els mesos de tardor i primavera. S’ha d’evitar fer-ho a l’estiu, a causa
dels efectes perjudicials que ocasiona el període prolongat de sequera i els vents secs típics
d’aquesta estació.
FACTORS A CONSIDERAR
Tipus de presentació

ÈPOCA DE PLANTACIÓ
G

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Pans d’herba

Època preferent

Època complementària

Quadre 61. Època de plantació de pans d’herba
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Plantació




Abans de la col·locació dels pans d’herba i dels estolons, la superfície que cal implantar
ha d’atènyer la consistència de gra fi. Cal retirar de la superfície les pedres i tota mena
d’altres objectes.



La implantació del pa d’herba s’ha de dur a terme amb el sòl en condicions de saó ben
anivellat i estabilitzat. Cal regar lleugerament (humitejar) just abans de col·locar els pans
d’herba sobre la superfície que cal implantar perquè les arrels trobin immediatament
humitat. No s’ha d’implantar en sòls secs ni en condicions climàtiques desfavorables



Per a l’operació d’estesa, s’han d’utilitzar planxes o taulons de fusta com a suport per a
les persones.



La distribució de les peces s’ha de fer a trencajunt. Els pans d’herba s’han d’estendre al
nivell previst sobre el llit de sembra, que cal evitar que es trepitgi posteriorment. Les
juntes han de quedar ben ajustades i s’hi ha d’assegurar un bon contacte.



Una vegada estesos els pans d’herba, i a mesura que van progressant els treballs,
s’han de farcir les juntures fetes malbé amb sorra rentada o enceball i cal compactar
amb un corró compactador lleuger.



La implantació de gespes per esqueix s’ha de dur a terme amb marcs de plantació de
2

15-20 u/m , sempre acompanyada d’una sembra de reforç.


Cal regar sempre al final de l’estesa.



Fins a la germinació, els regs hauran de ser curts i freqüents per tal de mantenir el sòl
constantment humit. Un cop els pans hagin germinat, es pot anar disminuint la
freqüència del reg.



Una vegada la gespa ha assolit una alçària d’entre 8 i 10 cm, d’acord amb la barreja
d’espècies utilitzada, s’ha d’efectuar la primera sega.



En la primera sega, el tall no ha de superar 1/3 de la fulla, i cal anar baixant
progressivament (en dos cops, separats entre dos o tres dies) fins a arribar a l’alçària
òptima de sega (vegeu NTJ 08G).



A les primeres fases de desenvolupament de les gespes, les restes de sega no s’han de
deixar sobre la gespa. Tot seguit s’ha de fer una segona passada amb el corró
compactador lleuger en sentit transversal a l’anterior passada. Després, cal regar.

UNITAT I CRITERI DE MESURAMENT
2

m o ha de superfície real.
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NTJ 08S: 1993. Sembres i gespes.
NTJ 08G: octubre de 2002. Sembra i implantació de gespes i prats.
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6.10.9.- Sembra de gespes i prats
ÀMBIT D’APLICACIÓ
Procés d’implantació a partir de llavors per sembra directa.
CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ
 Època de sembra
Les sembres s’han de dur a terme en condicions meteorològiques favorables, evitant en especial
els dies de màxima insolació, ventosos i/o amb temperatures elevades. Són una excepció les
gespes de clima càlid C4, en què és preferent que la sembra coincideixi amb el solstici d’estiu.
ÈPOCA DE SEMBRA
TIPOLOGIA

G

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

C3
C4

Època preferent

Època complementària

Quadre 62. Època de sembra de gespes i prats

 Sembra


Abans de la sembra, la superfície que cal implantar ha d’atènyer la consistència de gra
fi. Cal retirar de la superfície les pedres i tota mena d’altres objectes.



La sembra directa manual es pot dur a terme en superfícies petites o en superfícies
amb pendent inferior al 30% (1:3).



S’aconsegueix una homogeneïtat més gran amb el procés de sembra directa per mitjà
de màquines sembradores. En tot cas, cal seguir les indicacions de l’obtentor.



2

La quantitat de llavor de sembra varia de 35 a 55 g/m , depenent de la barreja
seleccionada (competitivitat entre espècies), l’època de sembra, els condicionats
agroclimàtics i la finalitat prevista. En tot cas, cal seguir les indicacions de l’obtentor.



Les llavors s’han de distribuir de manera uniforme. Cal comprovar que la barreja sigui
homogènia.



L’operació s’ha de dur a terme en dues passades creuades, manualment o amb
motosembradora.



Un cop realitzada la sembra, s’ha de cobrir amb una capa de material de cobertura
d’una o màxim dues vegades el diàmetre de la llavor, en cap cas de més d’1 cm.



A continuació s’ha de piconar o s’hi ha de passar el corró d’aigua o similar,
lleugerament, per assegurar un bon contacte de les llavors amb el sòl. Tot seguit s’ha
de regar de manera suau, evitant escorrentius.



Fins a la germinació, els regs han de ser curts i freqüents per tal de mantenir el sòl
constantment humit.



Un cop germinada, es pot anar disminuint la freqüència del reg.



Una vegada la gespa ha assolit una alçària d’entre 8 i 10 cm, d’acord amb la barreja
d’espècies utilitzada, s’ha d’efectuar la primera sega.
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En la primera sega, el tall no ha de superar 1/3 de la fulla, i cal anar baixant
progressivament (en dos cops, separats dos o tres dies) fins a arribar a l’alçària òptima
de sega (vegeu NTJ 08G).



A les primeres fases de desenvolupament de les gespes, les restes de sega no s’han de
deixar sobre la gespa. Tot seguit s’hi ha de fer una segona passada amb el corró
compactador lleuger en sentit transversal a l’anterior passada. Després, cal regar.

UNITAT I CRITERI DE MESURAMENT
2

Metres quadrats (m ) o hectàrees (ha) de superfície real.
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NTJ 08S: 1993. Sembres i gespes.
NTJ 08G: octubre de 2002. Sembra i implantació de gespes i prats.

6.10.10.- Hidrosembra
ÀMBIT D’APLICACIÓ
La hidrosembra és una tècnica de sembra que consisteix en la projecció sobre el terreny,
mitjançant una màquina denominada hidrosembradora, d’una barreja de llavors, fixadors,
fertilitzants, additius i aigua, sobre la qual, amb posterioritat o en una sola operació, s’estén una
capa d’encoixinament. Té com a finalitat implantar una coberta vegetal de gespa i/o prat.
CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ
 Època de sembra
Les hidrosembres s’han de dur a terme en condicions meteorològiques favorables, evitant en
especial els dies de màxima insolació, ventosos i/o amb temperatures elevades. Dintre d’aquests
períodes, s’han de tenir en compte les èpoques més adients de sembra per a cada espècie
utilitzada a la barreja.

TIPOLOGIA

ÈPOCA DE SEMBRA
G

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

C3
C4

Època preferent

Època complementària

Quadre 63. Època d’hidrosembra

 Preparació de la mescla
La mescla de llavors ha de ser dissenyada per a cada cas concret.
A causa de les variacions de condicions climàtiques i edàfiques, en distàncies relativament curtes
no és recomanable hidrosembrar llavors d’una sola espècie, sinó mescles resistents a aquests
canvis. Tot i així, tampoc és recomanable incloure un nombre elevat d’espècies en una mateixa
mescla; un terme mitjà acceptable és de 6 espècies, correctament elegides per a cada mescla.
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2

La dosi de sembra orientativa de la mescla de llavors se situa entre els 10 i els 35 g/m i la
2

quantitat recomanable que cal aplicar és de 2-5 llavors/cm . La quantitat i la tipologia de les llavors
de la mescla a utilitzar depèn de la naturalesa del sòl, la seva preparació, l’altitud, l’exposició, el
pendent del terreny, l’època de l’any i el mètode de sembra.
Per executar-la s’ha d’introduir aigua al dipòsit de la hidrosembradora fins a cobrir-ne la meitat de
la capacitat. A continuació s’hi incorpora l’encoixinament, tot evitant la formació de grumolls a la
superfície de la mescla. S’hi afegeix aigua fins a completar 3/4 parts de la mescla total prevista, i
es mantenen en moviment les paletes de l’agitador. Simultàniament s’hi incorporen els fertilitzants,
el fixador i els additius, i s’hi afegeix aigua fins a arribar a la quantitat de mescla prevista.
Finalment s’hi afegeixen les llavors.
Des d’aquest moment, i fins que s’iniciï l’operació de sembra, no han de transcórrer més de 20
minuts. Aquest temps pot variar segons la previsió a curt termini de pluges, fet que pot accelerar o
no la inducció a la germinació de les llavors.
No s’ha de començar l’execució de la hidrosembra fins que no s’hagi aconseguit una mescla
homogènia de tots els components.
 Execució de la hidrosembra
Abans de començar a sembrar, sempre s’ha d’accelerar el moviment de les paletes agitadores
durant alguns minuts.
Pel que fa a les característiques de la màquina i les verificacions de control, cal seguir les
especificacions indicades a la NTJ 08H: Implantació de material vegetal. Hidrosembres.
La hidrosembradora s’ha de col·locar prop de la base de la superfície que cal sembrar. El canó de
la hidrosembradora s’ha de situar inclinat per sobre de l’horitzontal. L’expulsió de la mescla s’ha
de dur a terme evitant que el raig incideixi directament en la superfície, descrivint cercles o en zigzag. La distància mitjana del punt de projecció a la superfície que cal tractar ha d’estar compresa
entre els 20 i els 50 m i dependrà de la potència d’expulsió de la bomba.
2

En cas que la quantitat d’encoixinament prevista sigui gran (150-200 g/m o més), la hidrosembra
s’ha de fer en dues fases. La composició de la mescla a la hidrosembra en 2 fases consta de:


1a fase (sembra): Aigua, mescla de llavors, encoixinament, fertilitzant, fixador,
coadjuvants biològics i additius.



2a fase (cobertura): Aigua, encoixinament i fixador.

UNITAT I CRITERI DE MESURAMENT
2

Metres quadrats (m ) o hectàrees (ha) de superfície real.
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NTJ 08H: 1996. Hidrosembres.
Real decret 824/2005, de 8 de juliol, sobre productes fertilitzants.
Reglament tècnic de control i certificació de llavors i plantes farratgeres i modificacions (BOE de
15 de juliol de 1986).
Reial decret 877/1991, de 31 de maig, d’ordenació i control dels fertilitzants i afins.
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6.11.- Neteja
Cal dedicar una atenció constant i meticulosa a la neteja de totes les superfícies compreses dins
de l’àmbit d’obra.
Aquesta tasca consisteix en l’eliminació tant de la vegetació amb creixement espontani com dels
residus propis de l’execució de l’obra.
L’obligació de l’adjudicatari no es limita a escombrar, recollir i apilonar les matèries indicades dins
de les superfícies que té al seu càrrec, sinó que s’ha completar amb la retirada immediata de totes
aquestes matèries del recinte d’actuació.

6.12.- Encoixinament
ÀMBIT D’APLICACIÓ
Aportació d’encoixinament en parterres amb la finalitat d’optimitzar l’ús d’aigua, de controlar la
proliferació de males herbes i de protegir la capa superficial d’arrels i sòl.
CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ
Prèviament a l’aportació d’encoixinament, cal dur a terme una birbada o un tractament previ a la
preparació del sòl en les àrees que presentin problemes de males herbes, a més d’un primer reg
en profunditat.
En àrees on es presentin rebrots d’espècies no desitjades, rizomes o similars, caldrà eliminar-los
abans d’incorporar-hi l’encoixinament.
Sempre que hi hagi plantació d’arbrat, vivaces o arbusts, cal complementar amb encoixinament la
totalitat del parterre, a excepció dels talussos amb pendent superior a 1/3 (33%). En aquest darrer
cas, cal consultar els tècnics de PiJBIM. Per a la plantació d’arbres i arbusts joves en parterres de
gespa, l’àrea d’encoixinament orgànic ha d’estar delimitada per un separador plàstic de 120 cm de
Ø més enllà del pa de terra. No s’ha de posar l’encoixinament en contacte amb el coll de l’arrel
dels troncs, les tiges dels arbres ni els arbusts. L’alçada de l’encoixinament ja de ser d’entre 5 i 10
cm depenent de l’espècie, tal com s’indica a l’apartat 6.7. Aportació de terres i condicionament del
terreny per a plantació, del present plec.
UNITAT I CRITERI DE MESURAMENT
2

Metres quadrats (m ) o hectàrees (ha) de superfície real.
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NTJ 05A. Subministrament de sòls i productes nutrients. Encoixinaments.

6.13.- Col·locació dels materials complementaris
ÀMBIT D’APLICACIÓ
Conjunt de disposicions relatives a la posada en obra de tutors, vents protectors, tapes d’escocell,
geotèxtils, jardineres i rètols .
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6.13.1.- Tutors, vents i protectors
CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ
 Tutors o aspres
El nombre d’aspres que cal col·locar varia en funció del port de l’arbre: dos aspres en arbres de
fins a 30 cm de perímetre de tronc i quatre en els de perímetre superior. Els aspres s’han d’unir
entre ells per mitjà de llistons de la mateixa fusta tractada que els aspres.
Se n’ha d’enterrar aproximadament una quarta part, fora de l’àmbit del pa de terra, com a mínim a
20 cm.
Els aspres s’han de mantenir durant els quatre anys següents a la plantació. Després d’aquest
període, s’extreuen. No poden contenir cap tipus d’aglomerat.
Les subjeccions entre l’aspre i el tronc s’han de fixar a l’aspre per tal que no perdin la posició, han
de ser amples per no causar ferides al tronc i s’han de col·locar de manera que no estiguin ni
massa tibants —perquè no escanyin el tronc de l’arbre— ni massa fluixos —perquè conservin la
funcionalitat.
És important revisar periòdicament els aspres per evitar que l’arbre no perdi verticalitat i, quan
sigui necessari, refermar l’arbre, els aspres i el sòl de l’escocell, ja que de vegades es pot produir
un descalçament o un desplaçament de l’arbre acabat de plantar.

Figura 7. Detall de l’element de subjecció tutor o aspre
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 Vents
Els vents s’han de col·locar en un mínim de tres unitats repartides a 120°, i s’han d’unir amb el
tronc mitjançant una anella metàl·lica protegida interiorment amb material tou. L’anella s’ha de
col·locar en el últim terç superior del tronc. L’angle amb el terra i el dimensionament general del
sistema de vents s’ha de determinar en funció de cada arbre. Si els vents interfereixen el pas dels
vianants, han de complir les condicions d’accessibilitat per tal de permetre un pas de 2,10 m per
sota d’ells.
Els vents que hagin d’estar col·locats més de 9 mesos, han de ser revisats cada hivern per tal
d’ajustar el diàmetre de l’anella al diàmetre del tronc de l’arbre, a fi que no l’estranguli.
Per determinar la secció del cable, cal considerar:


Espècie i port.



Proporció del pa de terra respecte a l’alçada.



Grau d’exposició al vent.



Tipus de terreny de plantació.

Figura 8. Detall dels vents

Per al trasplantament de grans exemplars, s’ha d’estudiar el sistema d’ancoratge específic.
Durant l’execució, cal procurar no contaminar amb formigons i aglomerats el sistema radicular
dels arbres.
 Protectors
En aquells casos en què l’arbre es trobi a una distància igual o inferior a 1 m d’un gual, s’hi ha
d’instal·lar un protector dissuasori que ajudi a evitar possibles cops del vehicles.
Durant l’execució s’ha de procurar no contaminar amb formigons i aglomerats el sistema radicular
dels arbres.
UNITATS I CRITERI DE MESURAMENT
Unitats de cada element complet amb els seus accessoris.
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NTJ 03E: 2005. Protecció dels elements vegetals en els treballs de construcció.
NTJ03S: 1999. Sosteniment artificial i protecció de l’arbrat.
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NTJ 06R: 1996. Roll tornejat impregnat.
NTJ 08B: 1993. Treballs de plantació.
NTJ 08E: 1994. Transplantació de grans exemplars.

6.13.2.- Suport per a enfiladisses
CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ
El sistema de suport s’ha de dissenyar d’acord amb els hàbits de creixement de l’espècie
enfiladissa. Poden ser panells d’espatlleres de plàstic o fusta, malla de plàstic o filferro, o filferros
recoberts de plàstic o acer galvanitzat.
El suport s’ha de col·locar a un mínim de 5 cm de la paret o mur i a 30 cm per sobre de la
superfície de plantació.
En el supòsit que el material de suport estigui compost per filferros, aquests s’han de subjectar
amb claus inoxidables o amb armelles. És important col·locar tensors cada dos metres de filferro
per aconseguir una tensió ideal. Els filferros han d’estar col·locats a una distància de 40 o 50 cm
entre ells i a 30 cm del sòl.
UNITATS I CRITERI DE MESURAMENT
Les unitats es mesuren en unitats de cada element complet amb els seus accessoris.
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGAT
NTJ 03E: 2005. Protecció dels elements vegetals en els treballs de construcció.
NTJ03S: 1999. Sosteniment artificial i protecció de l’arbrat.

6.13.3.- Escocells i tapes d’escocell
CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ
La tapa s’ha de col·locar enrasada amb el paviment del perímetre de l’escocell, amb una
tolerància de ± 5 mm. L’escocell s’ha de col·locar abans de la realització del paviment, i cal evitar
que aquest malmeti la instal·lació de reg.
UNITATS I CRITERI DE MESURAMENT
Unitats de cada element complet amb els seus accessoris.
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Codi d’accessibilitat de Catalunya, Decret 135/195 de desplegament de la Llei 20/1991 de 25 de
novembre.
Instrucció d’Alcaldia relativa als elements urbans de la ciutat de Barcelona. Annex A. Condicions
particulars obligatòries dels elements urbans de la ciutat de Barcelona. Annex B. Criteris
d’ubicació dels elements urbans a l’espai públic.
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6.13.4.- Tubs d’aeració, geotèxtil i tela antiherbes
CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ
 Tubs d’aeració
Els tubs d’aeració s’han de disposar al voltant del sistema radicular de l’arbre, procurant que no
quedin aixafats i que la seva boca inferior resti a torcar del sistema de drenatge. La boca exterior
ha de sortir un mínim de 5 cm respecte al nivell del terreny.
La fondària màxima de col·locació de la boca inferior soterrada ha de ser la mateixa que la del
centre del sistema de drenatge.
 Geotèxtil
La làmina de geotèxtil s’ha de col·locar embolicant els elements i les canalitzacions que es vulguin
preservar de l’exploració del sistema radicular dels arbres.
 Tela antiherbes
La tela s’estén per sobre la terra vegetal i es fixa al sòl amb claus i volanderes per millorar-ne la
subjecció.
S’aplica en totes les zones verdes, excepte en arbrat viari i en talussos amb pendent superior al
33%.
L’acabat estètic s’aconsegueix cobrint la tela amb escorces de pi, grava o encoixinament vegetal.
UNITATS I CRITERI DE MESURAMENT
Metres (m) de tub d’aeració.
2

Per a geotèxtil i tela antiherbes, la unitat de mesurament és el m i se’n consideren exclosos els
encavalcaments propis de la col·locació de les làmines.
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE 53994: Tubs de drenatge corrugats i ranurats.
UNE EN ISO 11058: Geotèxtils i productes relacionats amb geotèxtils. Determinació de les
característiques de permeabilitat a l’aigua perpendicularment al plànol sense càrrega.

6.13.5.- Protecció de talussos
CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ
 Malles i o mantes:


S’ha d’enrasar la superfície del talús, esbrossar-la i deixar-la neta de pedres i altres
obstacles.



A la part superior i al peu del talús s’ha d’excavar una rasa de 0,30 m de profunditat i
0,30 m d’ample per a l’ancoratge de la manta, xarxa o malla.



A continuació s’ha d’estendre la manta, xarxa o malla, ancorar-la a la rasa superior
mitjançant grapes separades 1 m entre si i desenrotllar-la fins a l’ancoratge inferior, on
s’ha de subjectar de la mateixa forma.
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Els llençols s’han d’encavalcar 10 cm en cas de talussos secs i 15 cm en cas de
talussos inundables, tenint en compte que l’encavalcament s’ha de produir en el sentit
del corrent.



Entremig s’hi han de col·locar grapes, repartides per tota la superfície a raó d’una grapa
cada dos o tres metres quadrats de superfície. En condicions difícils se n’ha
d’augmentar el nombre a una grapa per metre quadrat.



Seguidament s’han omplir les rases amb grava o grava compactada.

 Geocel·les:


S’ha de preparar el terreny seguint les mateixes indicacions que en el cas de les malles
o mantes.



Per a la col·locació, cal seguir les especificacions tècniques del fabricant.



Prèviament a la plantació, s’han d’omplir les geocel·les de terra vegetal.

UNITATS I CRITERI DE MESURAMENT
2

La unitat de mesurament és el m i se’n consideren exclosos els encavalcaments propis de la
col·locació.
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NTJ 12S: 1999. Part 1. Obres de bioenginyeria: tècniques de recobriment de talussos.
NTJ 12S: 1998. Part 2. Obres de bioenginyeria: tècniques d’estabilització de talussos.

6.13.6.- Jardineres
A més, cal tenir en compte que tot l’espai verd de nova creació ha de disposar d’un sistema de reg
que s’adeqüi a les condicions de l’espai i als elements vegetals que el componen, de conformitat
amb el Plec de prescripcions tècniques per al disseny i l’execució de les instal·lacions de reg de
PiJBIM.
CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ
La plantació en jardinera s’ha de dur a terme segons els criteris següents:


Les dimensions del forat de plantació i el marc de plantació dependran de les espècies
seleccionades.



S’ha d’excavar el substrat de la jardinera a una profunditat mínima de 30-40 cm segons
les mesures del pa de terra i el futur desenvolupament de l’espècie a plantar.



A les jardineres, independentment de la mida i del tipus de plantació, s’ha de garantir un
perfil del substrat adequat, és a dir, elements d’una granulometria superior als perfils
inferiors (graves, terra volcànica...) i elements més fins a mesura que ens apropem a les
capes superiors.



En el cas de plantació d’arbrat i espècies palmiformes, els exemplars han de quedar al
centre de la jardinera.
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Cal aportar-hi adob químic d’alliberament lent.



En el moment de cobrir el pa de terra de l’arbre, s’ha d’atacar bé la terra per tal que
l’arbre quedi ben fixat. Cal deixar 10 cm de fondària respecte de la part superior de la
jardinera, sense substrat, a fi que reculli el màxim d’aigua possible quan es regui o
plogui.



Si escau, s’ha de col·locar un tutor als arbres en el moment de la plantació.



Finalment s’ha de fer l’aportació d’encoixinament, sempre que la plantació ho permeti.



Un cop realitzada la plantació, s’ha de retirar el substrat sobrant.

Les jardineres s’han de col·locar sense que rebin cops ni pateixin cap altra incidència que pugui
malmetre’n les característiques físiques. En cas que es col·loquin jardineres alineades, cal tenir en
compte que s’hi ha de deixar un pas de 2 m per tal de facilitar-ne el manteniment.
UNITATS I CRITERI DE MESURAMENT
Per unitats (u.).
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Instrucció d’Alcaldia relativa als elements urbans de la ciutat de Barcelona. Annex A. Condicions
particulars obligatòries dels elements urbans de la ciutat de Barcelona. Annex B. Criteris
d’ubicació dels elements urbans a l’espai públic.

6.13.7.- Senyalització
CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ
S’ha de col·locar orientada convenientment, en funció dels itineraris preferents dels vianants.
L’ancoratge i la construcció s’han d’executar d’acord amb el tipus d’estil especificat al Manual de
senyalització per als espais verds públics de Barcelona.
Tots els tipus de rètols s’han de col·locar fora dels parterres o escocells.
UNITATS I CRITERIS DE MESURAMENT
Per unitats (u.).
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Instrucció d’Alcaldia relativa als elements urbans de la ciutat de Barcelona. Annex A. Condicions
particulars obligatòries dels elements urbans de la ciutat de Barcelona. Annex B. Criteris
d’ubicació dels elements urbans a l’espai públic.
Manual

de

senyalització

per

als

espais

verds

públics

de

Barcelona

(http://w110.bcn.cat/portal/site/MediAmbient, apartat de documentació).
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6.14.- Tractament fitosanitari
CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ
S’ha d’aplicar mitjançant una distribució completa de la barreja del producte en tota la massa
vegetal tractada.
En cas de tractament amb fungicides, s’ha de dur a terme el nombre de tractaments necessaris
fins a la completa eliminació de la malaltia.
S’ha de valorar el nombre de tractaments contra una determinada plaga o malaltia, de manera
que en alguns casos caldrà canviar l’espècie vegetal. D’una banda perquè pot constituir un focus
d’infecció per a la resta de plantes i, de l’altra, per qüestions de rendibilitat econòmica.
En el cas que es duguin a terme aplicacions en gespes, cal respectar els terminis de seguretat
dels productes. Per això s’ha d’informar al ciutadà de la fumigació duta a terme.
Després de l’aplicació d’un tractament, no s’ha de regar la zona fumigada, excepte en l’aplicació
de productes granulats i/o en el cas de plagues que se situïn per sota del nivell del sòl.
L’empresa fumigadora ha de fer arribar un document on s’especifiquin els productes fitosanitaris
utilitzats en cada espècie vegetal tractada i les dosis de tractament.
En cada tractament cal indicar el període de temps que ha de transcórrer per observar si
l’aplicació realitzada ha estat efectiva.
 Selecció del mètode de control
Cal identificar la plaga o la malaltia que provoca el dany. En cas que es desconegui in situ, se n’ha
de fer arribar una mostra a l’entitat corresponent per a l’obtenció d’un diagnòstic correcte.
Tenint en compte l’agent causant del problema, s’ha d’estudiar el mètode més apropiat de control.
A l’hora d’escollir-lo, cal valorar el que sigui menys perjudicial per al medi ambient. Per aquest
motiu primer s’ha d’estudiar el mètode de control cultural (eliminació de parts afectades, restricció
de regs en cas de problemes amb fongs, etc.), en segon lloc el mètode de control biològic i, en
darrer terme, el mètode de control químic. És el que s’anomena lluita integrada.
Els tractaments fitosanitaris preventius es poden dur a terme en un marge de temps molt més
ampli que els curatius, que només s’han d’aplicar en el moment que es detecti una població
suficient d’individus o apareguin els primers símptomes d’una malaltia.
 Control químic


Elecció del producte fitosanitari: Tots els productes utilitzats han de complir les
característiques reflectides a l’apartat 4.2.3 Productes sanitaris i afins.

 Moment de la realització del tractament
- Fongs: Hi ha determinades espècies vegetals que són molt propenses a l’atac de
determinats fongs. Per aquest motiu és recomanable aplicar-hi tractaments
preventius. Aquest tipus d’aplicacions s’han d’efectuar en el moment adequat, és a
dir, quan es donen les condicions favorables per a la proliferació dels fongs. Quan
s’observen els primers atacs, és el moment idoni per combatre’ls, ja què en aquesta
fase són més sensibles. En aquest cas, cal tractar amb productes curatius.
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- Plagues: Davant l’atac d’una plaga, cal estudiar el grau d’infecció existent per poder
trobar el moment just per a l’aplicació del tractament. Algunes plagues cal combatreles ràpidament, però també és cert que d’altres es poden controlar mitjançant l’efecte
de la fauna útil.
- Herbicides: El començament de la primavera i de la tardor són les èpoques més
favorables per al tractament de les males herbes. No obstant això, tot depèn de
l’espècie que cal controlar i del moment de desenvolupament en què es vol eliminar.
És convenient tractar totes les plantes adventícies abans que fructifiquin i disseminin
les llavors.
 Requisits que ha de complir el personal aplicador: Segons l’ordre del DARP del 4 de
març 1997, a partir de l’any 1997 tot el personal aplicador de productes fitosanitaris ha
d’aprovar un curs de nivell bàsic i els responsables, un curs de nivell qualificat. En el
moment en què es comenci la manipulació amb un producte fitosanitari, el personal ha
de portar la roba i el material de protecció que correspongui al tipus de feina que duu a
terme (careta, guants, botes, impermeable, etc.).
 Maquinària d’aplicació: Per a l’elecció de la maquinària, s’han de tenir en compte les
característiques del producte fitosanitari. És a dir, en cas que s’hagi d’aplicar de forma
sòlida, caldrà utilitzar canons de projecció, i si s’ha de tractar en estat líquid, s’haurà
d’aplicar amb polvoritzadors. Els tipus de canons i de polvoritzadors a utilitzar variaran
en funció de l’espècie vegetal a tractar, la superfície afectada, les característiques de la
zona, el temps d’aplicació, la freqüència d’aplicació i, sobretot, les molèsties que pugui
ocasionar al ciutadà, ja que molts tractaments s’han d’aplicar a la via pública. En cas
necessari, s’haurà d’abalisar la zona per evitar les molèsties als usuaris. El manteniment
de la maquinària de fumigació és primordial per a una correcta aplicació; en el cas dels
polvoritzadors, cal fer atenció sobretot als broquets, ja que podrien fer variar la forma i la
uniformitat de les gotes. Per poder aplicar les dosis apropiades, la maquinària ha d’estar
degudament regulada. Aquest control s’ha de realitzar periòdicament. Tot el material
destinat a l’aplicació de tractaments ha de tenir aquest únic ús. En cas d’utilització
d’herbicides, cal aplicar-los amb una maquinària destinada només a aquesta classe de
producte. El tipus de broquet varia depenent del producte que s’hagi d’aplicar. Així, per
als fungicides es recomanen broquets que produeixin gotes fines i amb una pressió
d’entre 5 i 10 bars; en el cas dels insecticides, com que són productes més
problemàtics, les gotes no han de ser excessivament fines i la pressió ha de variar entre
2 i 3 bars. Pel que fa als herbicides, les recomanacions són les següents:
- Herbicides de contacte: polvorització que proporciona bona coberta. Pressió 3-5 bars.
- Herbicides sistèmics: polvorització gota mitjana. Pressió 2 bars.
- Herbicides radiculars: polvorització gota gruixuda. Pressió 2 bars.
Quan s’han d’aplicar herbicides en zones de sauló properes a vegetació, cal instal·lar
una campana protectora i s’ha d’utilitzar una pressió baixa.
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 Preparació del tractament: S’han d’eliminar totes les parts de les plantes que estiguin
seriosament afectades per l’agent causant i que amb el tractament no milloraran el seu
estat. Abans d’aplicar el producte, el personal ha de seguir les recomanacions descrites
en l’etiqueta. El fumigador ha d’anar preparat amb el material de seguretat, tal com s’ha
esmentat anteriorment. No s’ha de fumar ni beure ni menjar durant la manipulació de
productes fitosanitaris.
 Aplicació del tractament: Els tractaments fitosanitaris no s’han d’aplicar en les següents
condicions climàtiques:
- En moments de calor i fred excessius. Per això els millors moments són a primera
hora del matí i al capvespre.
- Quan faci vent fort. En cas que hi hagi una lleugera brisa, sempre es tractarà
d’esquena per evitar que el producte caigui sobre el fumigador.
- Si plou o fa una humitat excessiva, o si hi ha previsió que es pugui produir aquesta
situació.
- Les aplicacions s’han de dur a terme sense presència de ciutadans. El millor moment
és al capvespre, tal com s’ha esmentat anteriorment. Cal restringir el pas a la zona
on s’estigui desenvolupant aquesta feina fins que el producte s’hagi assecat en la
superfície del vegetal.
- Els tractaments amb productes fitosanitaris de contacte s’han d’aplicar a tota la
superfície vegetal. En canvi, els que siguin sistèmics s’han d’aplicar amb un volum
d’aigua adequat perquè la superfície del sòl quedi suficientment mullada.
- Si en algun cas s’ha de preparar una barreja de productes fitosanitaris, cal observar
la incompatibilitat entre matèries actives. Abans de l’aplicació definitiva, cal dur a
terme una prova.
- Quan s’hagi de fer un canvi de producte que sigui incompatible amb el producte del
tractament anterior, cal rentar tot el material utilitzat en l’aplicació (dipòsit, mànegues,
polvoritzadors, eines de preparació, etc.).
 Després del tractament: Una vegada finalitzat el tractament, s’ha de netejar tot el
material que s’hagi utilitzat en la preparació i l’aplicació del producte. A més, tant les
tones com les motxilles individuals d’aplicació s’han d’esbandir amb aigua corrent una
vegada i els envasos, tres vegades, segons recomanacions d’AEPLA (Associació de
Fabricants de Plaguicides). Seguidament, cal repartir aquesta aigua per la vegetació de
l’entorn (sauló, en cas que es tracti d’herbicides) de forma homogènia, de manera que
en cap cas es vessi sobre la xarxa de clavegueram o al seu voltant. Aquest procés
també s’aprofita per esbandir i netejar les broquetes i mànegues de connexió. El
personal aplicador ha de conèixer les normes a seguir en cas d’intoxicació. Tots els
envasos buits dels productes fitosanitaris s’han d’eliminar tal com dicta la legislació per a
aquest tipus de residus.
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UNITAT I CRITERI DE MESURAMENT
Segons l’espècie vegetal, cal preveure diferents unitats de mesurament:
2

 Gespa: cal valorar els tractaments per superfície en m .
 Plantes i arbusts de poc port: com la gespa.
 Arbrat: per unitats.
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGAT
 Legislació estatal:
 Reial decret 3349/1983, de 30 de novembre, pel qual s’aprova la reglamentació
tecnicosanitària per a la fabricació, comercialització i utilització de plaguicides (BOE
24/1/84). Modificat pel Reial decret 162/1991, de 8 de febrer.
 Ordre del 24 de febrer de 1993 per la qual es normalitza la inscripció i el funcionament
del Registre d’Establiments i Serveis Plaguicides.
 Reial decret 1054/2002, pel qual es regula el procés d’avaluació per al registre,
l’avaluació i la comercialització de biocides.
 Legislació autonòmica
 Decret 149/1997, de 10 de juny, del Departament de la Presidència de la Generalitat de
Catalunya, pel qual es regula el Registre Oficial d’Establiments i Serveis Plaguicides.
 Ordre ARP/455/2006, de 22 de setembre, per la qual es regula la formació de les
persones que realitzen activitats relacionades amb la utilització de productes
fitosanitaris.
 Ordre AAR/62/2008, de 12 de febrer, per la qual es prorroga el termini que estableix
l’Ordre ARP/455/2006, de 22 de setembre, que regula la formació de les persones que
realitzen activitats relacionades amb la utilització de productes fitosanitaris.
En cas de derogació o actualització de la normativa, la darrera aprovada serà la de
compliment obligat.
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7.- RECEPCIÓ DE L’OBRA EXECUTADA, CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
DURANT L’ANY DE GARANTIA
7.1.- Acceptació i recepció
 Promotor municipal
Un cop finalitzada l’obra, si el promotor és municipal, cal que els tècnics municipals de PiJBIM
n’informin preceptivament segons les disposicions dels Protocols de tramitació de projectes
d’obres d’infraestructura i/o elements d’urbanització i dels projectes d’urbanització, de data 2 de
febrer de 2009, i del Protocol de tramitació per als districtes dels projectes d’obres ordinàries
d’infraestructures i/o elements d’urbanització, d’1 de març de 2011.
 Promotor no municipal, públic o privat
Un cop finalitzada l’obra, els tècnics de PiJBIM n’han d’informar abans de tres mesos a comptar
des de la data de comunicació de la finalització de l’obra.
No es pot procedir a l’acceptació de l’obra fins a la constatació que s’ha executat correctament,
d’acord amb el document tècnic aprovat o informat per l’Ajuntament.
El promotor, ja sigui públic o privat, ha de lliurar un exemplar complet dels plànols corresponents a
l’execució final de l’obra realitzada en l’espai verd (Ordenança del medi ambient de Barcelona,
títol 7, article 75-8).

7.2.- Documentació necessària per a la recepció
En el moment de la recepció, cal lliurar als responsables de PiJBIM de l’Ajuntament de Barcelona
la documentació següent:
 Plànols as built de jardineria, mobiliari i reg.
 Certificació d’origen i obtenció sostenible de les fustes (PFC, DGQA, Àngel Blau...).
 Fitxes tècniques de les àrees de joc infantil.
 Certificació de les àrees de joc infantil.
 Dos jocs de claus dels armaris de programadors, arquetes i consoles (si fos el cas) de
les instal·lacions de reg.
 Manual d’instruccions d’ús del programador de la instal·lació de reg.
 En jardins tancats, un parell de jocs de les claus d’accés.

7.3.- Situació apta de lliurament/recepció
En el moment de la recepció, tots els vegetals han d’estar vius i en perfecte estat. En cas contrari,
els elements morts s’han de renovar immediatament. Els vegetals que en el moment de la
recepció es trobin en estat dubtós, han de quedar reflectits en l’informe i, en cas de fallar, s’han de
reposar en el seu moment de plantació i abans de finalitzar l’any de garantia.
En el cas de les gespes, es consideren condicions acceptables de lliurament/recepció les
següents:
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 Les sembres de gespes ornamentals d’ús freqüent i manteniment intensiu, sotmeses a
fortes càrregues, amb una estabilitat uniforme tant en el creixement com en la distribució
que, un cop segades, només amb les espècies pròpies de la barreja de sembra,
presentin una cobertura uniforme mínima del 95%.
 Les sembres de gespes extensives que hagin assolit una estabilitat uniforme tant en el
creixement com en la distribució i que, un cop segades, només amb les espècies
pròpies de la barreja de sembra, presentin una cobertura uniforme mínima del 80%
(prats).
 Les gespes subministrades en pans que hagin arrelat uniformement, sense desprendre’s
de la capa de suport de la vegetació.
En cap cas no serà apta per a la recepció la gespa abans de la primera sega.

7.4.- Reposició de material vegetal
Dins de l’àmbit de l’execució de l’obra, cal reposar totes les baixes que es produeixin amb
vegetals de les mateixes característiques.
Aquestes reposicions s’han d’executar en els períodes o estacions corresponents, complint les
clàusules del present plec de prescripcions.
En el cas de les gespes, durant el període de garantia s’han de ressembrar les zones on la
germinació no obtingui la densitat idònia segons les especificacions del present plec de
prescripcions.
En la reposició de material vegetal, es consideren incloses les operacions següents:
 Retirada i gestió del material vegetal mort
 Subministrament i implantació del material vegetal de reposició
 Substitució del substrat necessari

7.5.- Conservació i manteniment durant l’any de garantia
El promotor, ja sigui públic o privat, és el responsable de la bona conservació i el manteniment de
l’espai verd durant el període de garantia d’un any a comptar des de la recepció i acceptació de
l’obra.
El promotor, ja sigui públic o privat, ha de resoldre i esmenar a càrrec seu qualsevol incidència
que pugui produir-se durant aquest termini, a excepció dels actes vandàlics (Ordenança del medi
ambient de Barcelona, títol 7, article 75-9).
Durant l’any de garantia, s’han de dur a terme totes les operacions de manteniment necessàries
perquè la zona enjardinada es mantingui en perfecte estat.
Cal seguir les normes descrites en el present plec i, en tots els casos, són d’aplicació les NTJ
(Normes tecnològiques de jardineria i paisatgisme) del Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics
Agrícoles de Catalunya, actualment Fundació de la Jardineria i el Paisatge.
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A continuació es detallen en una taula les tasques mínimes de manteniment que s’han d’executar
durant l’any de garantia, i fins i tot abans de la recepció, per tal de mantenir l’espai enjardinat en
bon estat de conservació.
ELEMENT
VEGETAL

ÈPOQUES IDÒNIES DE REALITZACIÓ DE TASQUES I FREQÜÈNCIA
TASCA
OCT
Aportació d’adob orgànic

NOV

DES

GEN

FEB

MAR

1

ABR

MAI

JUN

JUL

1

AGO

SET

1

3

Aportació de terres o àrids
(segons necessitats)

0

Aportació encoixinament
(segons necessitats)
Entrecavada, escatada i
eliminació de flor seca
GRUP DE FLOR

0
1

2

2

2

2

1

2

2

1

Perfilat (de vores, tot i que cal
posar separadors)
1

Preparació del terreny

1

Reg

4

Reg de plantació

1

1

1
4

4

4

4

4

4

1

1
12

12

12

12

1

4

80

1

3

Reposició (segons necessitats)

0

Tractament fitosanitari (segons
necessitats)

0

Aportació d’adob orgànic

1

1

2
0

Aportació d’encoixinament
(segons necessitats)

1

Divisió de mata. Plantació

1

Entrecavada, escatada i
eliminació de flor seca

1

Poda i pinçament

1

1
1
1

2

2

2

2
1

2

2

2

2

2

1

2
0

Preparació del terreny
(segons necessitats)

0
4

2

2

2

2

4

4

8

8

8

8

4

56

Reposició (segons necessitats)

0

Tractament fitosanitari
(segons necessitats)

0

Aportació de terres o àrids
(segons necessitats)

0

Aportació d’encoixinament
(segons necessitats)
Entrecavada i/o escatada
manual
Preparació del terreny
(segons necessitats)

1

1

1

1

2
0

Reg (segons necessitats)

0

Tractament herbicida químic

1

1

Preparació del terreny

GRAMÍNIES

19

Perfilat (de vores, tot i que cal
posar separadors)

Reg

Tipus BAMBÚS,
JONCS, BOGUES

3
3

Aportació de terres o àrids
(segons necessitats)

SUCULENTES

15
0

Plantació

BULBOSES,
RIZOMATOSES I
VIVACES

FREQ.
ANY

2
0

Poda i neteja

1

1

Reg (segons necessitats)

0

Reposició (segons necessitats)

0

Aportació de terres o àrids
(segons necessitats)

0

Aportació d’encoixinament
(segons necessitats)

0

Entrecavada i escatada

1

1

2

Reposició (segons necessitats)

0

Preparació del terreny (segons
necessitats)

0
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Arrencament, div. de mata,
preparació per a plantació
PLANTA
AQUÀTICA

1

1

Eliminació de fulles i flors
mortes
Tractament fitosanitari (segons
necessitats)

1

1
0

Aportació de terres o àrids
(segons necessitats)
PARTERRE
SENSE
VEGETACIÓ

0

Aportació d’encoixinament
Entrecavada i escatada

1

1

1

1

Tractament herbicida químic
Desbrossament camins

1

1

1

2

Desbrossament superfície total
ZONA
NATURALITZADA

2

1

1

Poda de formació

1

1

1

Reposició (segons necessitats)

0

Reg (segons necessitats)
Reg arbrat i planta resistent
Reg planta exigent (jardinera
mitjana)
Reg planta exigent (jardinera
petita)
Neteja de superfície jardineres,
entrecavada i eliminació de
males herbes
Entrecavada i eliminació de
males herbes

JARDINERES O
TESTOS

ARBRE VIARI de
ZP

PALMERA VIÀRIA
DE ZP

0
1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

1

18

4

2

2

2

2

4

4

6

6

6

6

4

48

5

3

3

3

3

5

5

7

7

7

7

5

60

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

48

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

48

Reposició de mulch

2

2

2

2

2

2

2

2

0

0

0

0

16

Reposició de planta objecte de
vandalisme o morta

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

8

Plantació jardineres amb flor

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

3

Reposició planta de flor

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

48

Poda de manteniment

0

1

1

1

1

0

0

1

1

0

0

0

6

Aportació d’adob
d’alliberament lent

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

2

Pintat jardineres

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Eliminació de grafits i cartells

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

Actuacions a les jardineres
(potes, fustes...)

0

Aportació de retenidors d’aigua
en noves plantacions

0

Tractaments fitosanitaris

0

Moviment de jardineres

0

Aportació d’adobs o esmenes
(segons necessitats)

0

Arrabassament i reposició
(segons necessitats)

0

Neteja d’escocells
Realç i formació (arbrat de 1a,
2a i 3a)
Reg manual (per mantenir
arbrat de 1a)
Reg automàtic (per mantenir
arbrat de 1a)
Tractament fitosanitari (segons
necessitats)

1

1

1

2
1

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

48

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

2

28
0

Aportació d’adobs o esmenes
(segons necessitats)

0

Arrabassament i reposició
(segons necessitats)

0

Neteja d’escocells
Realç i formació (arbrat de 1a,
2a i 3a)
Reg manual (per mantenir
arbrat de 1a)

1

1

2
0
0
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Tractament fitosanitari (segons
necessitats)

0

Aportació d’adob orgànic

1

1

Aeració i escarificació

1

1

1

1

Encebament i ressembra
Perfilat
GESPA C3

1

1

Preparació del terreny (segons
necessitats)

0

Reg*

4

2

2

2

2

4

8

12

12

12

12

8

80

Sega i aplicació de retallavores

2

1

1

1

1

2

3

4

4

3

3

3

28

Tractament fitosanitari (segons
necessitats)

0

Aportació d’adob orgànic

1

1

Aeració i escarificació

1

1

Encebament i ressembra

1

1

Perfilat
GESPA C4

1

1

Preparació del terreny (segons
necessitats)

0

Reg*

2

Sega i aplicació de retallavores

1

1

1

1

1

2

4

12

12

12

12

4

60

1

2

2

2

2

2

2

16

1

1

1

1

Tractament fitosanitari (segons
necessitats)

0

Desbrossament

1

Preparació del terreny (segons
necessitats)
PRAT

Reg*

0
2

Sega

2
1

1

4

12

1

12

12

12

4

60

1

1

1

1

7

Tractament fitosanitari (segons
necessitats)

0

Desbrossament
BOSCANY

1

1

Reposició (segons necessitats)

0

Poda - neteja d’arbres

1

1

Aportació d’adob orgànic

1

1

Aportació de terres o àrids
(segons necessitats)

0

Aportació d’encoixinament

1

1

Entrecavada i escatada
VORADA
(tanca vegetal)

1

1

Preparació del terreny (segons
necessitats)
Reg

0
4

2

2

2

2

4

4

8

8

8

8

4

Tractament fitosanitari (segons
necessitats)
Poda de formació

1

1

Poda de manteniment

1

1

Aportació d’adob orgànic

1

1
0

Aportació d’encoixinament
(segons necessitats)
Eliminació de flor

1

1

1

1

Entrecavada i escatada

2

1

Poda de formació i de
manteniment
Preparació del terreny
(segons necessitats)
Reg

ENTAPISSANTS I

56
0

Aportació de terres o àrids
(segons necessitats)

ARBUSTS I
ROSERS

7

1
1

1
0

4

2

2

2

2

4

4

8

8

8

8

4

56

Reposició (segons necessitats)

0

Tractament fitosanitari (segons
necessitats)

0

Aportació d’adob orgànic

1

1
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ENFILADISSES

Aportació de terres o àrids
(segons necessitats)

0

Aportació d’encoixinament
(segons necessitats)

0

Entrecavada i escatada

1

Poda de formació i de
manteniment
Preparació del terreny
(segons necessitats)

1

1
0

Reg

4

2

2

2

2

4

4

8

8

8

8

4

56

Reposició (segons necessitats)

0

Tractament fitosanitari (segons
necessitats)

0

Desherbat de paviment amb
herbicida (segons necessitats)
SUPERFÍCIE
TOTAL D’ÚS I
ESPAI VERD

1

Escatada i desbrossament de
paviments
Neteja del parc (inclou
papereres)
Reposició de sauló (segons
necessitats)

1

1
0

1/dia

1/dia

1/dia

1/dia

1/dia

1/dia

1/dia

1/dia

1/dia

1/dia

1/dia

1/dia

0
0

Quadre 64. Treballs de manteniment durant el període de garantia

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGAT
 NTJ 14A: 2002. Especificacions generals de manteniment.
 NTJ 14B: 1998. Manteniment de palmeres.
 NTJ 14C: 1998. Part: 2. Manteniment de l’arbrat: poda.
 NTJ 14C: 1999. Part: 3. Manteniment de l’arbrat: altres operacions.
 NTJ 14D: 2001. Manteniment de plantacions arbustives.
 NTJ 14G: 1997. Manteniment de gespes no esportives i prats.
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8.- GESTIÓ DELS RESIDUS PRODUÏTS EN OBRA
8.1.- Condicions generals
Els residus són el conjunt de materials i productes no desitjats i sense cap utilitat que es
produeixen en el transcurs de l’execució de l’obra. Inclouen els residus orgànics (restes
d’esporgues, segues, etc.) i els residus inorgànics (runes, residus procedents de moviments de
terres, metalls i residus que es generen de l’obra civil).
En cas que el projecte incorpori una memòria ambiental (obres de més de 450.000 €), cal tractar
els residus segons s’indica a la memòria ambiental:
(http://www.parcsijardins.net/public/plecs/GRMA_DEF09.pdf).

8.2.- Condicions de la partida d’obra executada
L’empresa adjudicatària de l’obra ha de presentar els tiquets corresponents de cada centre de
tractament, que han d’especificar el pes del material abocat.
Per poder comprovar la gestió dels materials considerats residuals, s’ha de demanar un
comprovant que ha d’indicar el lloc on s’ha dipositat el producte, la data de recepció, la tipologia
del material dipositat i la quantitat.
Els centres receptors de tractament han de tenir l’aval de l’Administració.

8.3.- Condicions del procés d’execució
L’abocament de les deixalles generades s’ha de dur a terme selectivament, en funció del residu
de què es tracti, segons la normativa vigent.
En cas de moviments de terres que per les seves característiques es puguin tornar a utilitzar,
s’han d’aprofitar a la mateixa obra, respectant les profunditats de moviments de terra per enfonsar
materials i consultant prèviament la direcció facultativa, o bé s’han d’emmagatzemar per donar-los
una utilitat posterior.
Segons el tipus de residu recollit, s’ha d’aplicar un tractament diferent:
Reciclatge: Conjunt d’operacions que permeten que productes que ja havien tingut una utilitat
puguin ser aprofitats després d’una sèrie de processos. En aquest grup s’inclouen el paper, el
cartró, el vidre, les llaunes, el metall, els envasos, etc.
Incineració: Tractament que consisteix en l’aplicació d’altes temperatures a uns determinats
productes, mitjançant un forn crematori, per transformar-los en cendres inertes i gasos volàtils.
Aquest apartat inclou productes químics i materials diversos.
Compostatge: Procés biològic de transformació de la matèria orgànica en humus. Dins d’aquest
grup s’inclouen restes vegetals lignificades o verdes.
Abocament: Transport dels productes i recepció definitiva en un abocador. Dins d’aquest grup
s’inclouen terres inertes, runa, pneumàtics, fustes i materials vegetals afectats de malures o
plagues.
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UNITAT I CRITERI DE MESURAMENT
Els residus transportats als diferents centres de tractament (planta de compostatge, incineradora,
unitat de reciclatge, abocador) es mesuren en tones (t) o en unitats (u).
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGAT
 Normativa estatal
 Llei 11/1997 d’envasos i residus d’envasos.
 Reial decret 952/1997 sobre residus tòxics i perillosos.
 Reial decret 782/1998 pel qual s’aprova el Reglament per al desenvolupament i
l’execució de la Llei 11/1997 d’envasos i residus d’envasos.
 Reial decret 1378/1999 pel qual s’estableixen mesures per a la eliminació de PBC i PCT.
 Llei 10/1998, de 21 abril, de residus.
 Reial decret 9/2005 pel qual s’estableixen les activitats potencialment contaminants del
sòl.
 Reial decret 208/2005 sobre aparells elèctrics i electrònics i la gestió dels seus residus.
 Reial decret 679/2006 pel qual es regula de gestió dels olis industrials usats.
 Normativa autonòmica
 Ordre de 6 setembre de 1998 sobre tractament i eliminació d’olis usats.
 Ordre de 28 de febrer de 1989 per la qual es regula la gestió dels olis usats.
 Ordre de 13 juny de 1990 de modificació de l’Ordre de 6 de setembre de 1998 sobre
tractament i eliminació d’olis usats.
 Llei 6/1993 reguladora dels residus.
 Decret 201/1994 regulador de runes i altres residus de la construcció.
 Decret 1/1997 sobre la disposició del rebuig de residus en dipòsits controlats.
 Decret 92/1999 pel qual s’aprova el Catàleg de residus de Catalunya.
 Decret 93/1999 sobre procediments de gestió de residus.
 Decret 161/2001 de modificació del Decret 201/1994 regulador de runes i altres residus
de la construcció.
 Llei 15/2003 de modificació de la Llei 6/1993 reguladora de residus.
En cas de derogació o actualització de la normativa, serà de compliment obligat la darrera
aprovada.

143

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL DISSENY,
L’EXECUCIÓ I EL MANTENIMENT D’OBRA NOVA DE JARDINERIA
Medi Ambient i Serveis Urbans - Hàbitat Urbà

9.- CONDICIONS I CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE SEGURETAT
9.1.- Àmbit d’aplicació
Cal destacar l’actual Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, que adapta
al dret espanyol la Directiva 89/391/CEC relativa a l’aplicació de mesures per promoure la millora
de la seguretat i la salut dels treballadors, alhora que incorpora parcialment disposicions d’altres
directives.
L’objectiu d’aquesta llei i d’aquest text és promoure la seguretat i la salut dels treballadors
mitjançant l’aplicació de mesures i el desenvolupament de les activitats necessàries per a la
prevenció dels riscos derivats del treball.
Cal determinar les garanties i les responsabilitats necessàries per assegurar un nivell adequat de
protecció a la salut dels treballadors davant els riscos derivats de la seva activitat.
L’article 6 exposa que han de ser les normes reglamentàries les que regulin els aspectes tècnics
de les mesures preventives mitjançant normes mínimes que garanteixin una adequada protecció
dels treballadors. Entre aquestes normes hi ha les que afecten la seguretat i salut en les obres de
construcció.
Mitjançant el Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, es procedeix a la transposició al dret
espanyol de la Directiva 92/57/CEE sobre les disposicions mínimes de seguretat i salut en les
obres de construcció temporals o mòbils. Aquesta norma també s’ocupa de les obligacions del
promotor, del contractista, del subcontractista i dels treballadors autònoms.
S’introdueixen les figures del coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’elaboració del
projecte d’obra i del coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra.
Es tenen en compte els aspectes que s’han revelat d’utilitat per a la seguretat a les obres i que
estan presents al Reial decret 55/1986, de 21 de febrer, que estableix l’obligatorietat d’incloure un
estudi de seguretat i higiene en els projectes d’edificació i obres públiques, modificat pel Reial
decret 84/1990, de 19 de gener, norma que en certa manera va inspirar el contingut de la
Directiva 95/57/CEE. A diferència de la normativa anterior, aquest reial decret inclou en el seu
àmbit d’aplicació qualsevol obra pública o privada en la qual es realitzin treballs de construcció o
d’enginyeria civil.
En totes les obres és obligatori un estudi de seguretat i salut o un estudi basic de seguretat i salut,
segons l’article 4 del Reial decret 1627/1997:
 Les obres de jardineria que han de disposar d’un estudi de seguretat són les següents:
- Obres amb pressupost d’execució per contracta major o igual a 450.760 €.
- Obres amb duració estimada superior a 30 dies laborals, amb més de 20 treballadors
punta.
- Obres on el volum de mà d’obra estimada, entenent com a tal la suma dels dies de
treball del total dels treballadors en l’obra, sigui superior a 500.
- Les obres de túnels, galeries, xarxes subterrànies i preses.
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 En totes les obres no incloses en cap dels supòsits previstos en l’apartat anterior, el
promotor està obligat en la fase de redacció del projecte a presentar un estudi bàsic de
seguretat i salut.

9.2.- Redacció del projecte
9.2.1.-

Estudi de seguretat i salut

Redactat pel tècnic competent designat pel promotor. Quan en l’elaboració del projecte d’obra
intervinguin diversos projectistes, el promotor ha de designar un coordinador en matèria de
seguretat i salut durant l’elaboració del projecte d’obra, al qual correspondrà elaborar o fer que
s’elabori sota la seva responsabilitat l’estudi esmentat.
El projectista ha de tenir en compte l’estudi en les fases de concepció, i elaboració del projecte de
jardineria, i en la presa de decisions tècniques, constructives i d’organització i durada de l’obra.
L’estudi ha d’incloure com a mínim:
 Memòria descriptiva dels procediments, equips tècnics i mitjans auxiliars que s’hagin
d’utilitzar o la utilització dels quals es pugui preveure; identificació dels riscos laborals
que puguin ser evitats, indicant a aquest efecte les mesures tècniques necessàries
corresponents; relació dels riscos laborals que no es puguin eliminar conforme al que
s’ha assenyalat anteriorment, especificant les mesures preventives i les proteccions
tècniques tendents a controlar i reduir aquests riscos i valorant-ne l’eficàcia,
especialment quan es proposin mesures alternatives. Així mateix, cal incloure la
descripció dels serveis sanitaris i comuns de què haurà d’estar dotat el centre de treball
de l’obra en funció del nombre de treballadors que els hagin d’utilitzar. En l’elaboració de
la memòria, cal tenir en compte les condicions de l’entorn on es dugui a terme l’obra, així
com la tipologia i les característiques dels materials i elements que s’hagin d’utilitzar, per
determinar el procés constructiu i l’ordre d’execució dels treballs.
 Plec de prescripcions particulars, que ha de tenir en compte les normes legals i
reglamentàries aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l’obra de què es
tracti, així com les prescripcions que s’han de complir en relació amb les
característiques, la utilització i la conservació de les màquines, els estris, les eines, els
sistemes i els equips preventius.
 Plànols, en els quals s’han de desenvolupar els gràfics i els esquemes necessaris per
millorar la definició i la comprensió de les mesures preventives definides en la memòria,
amb expressió de les especificacions tècniques necessàries. Han d’incloure la valoració
de totes aquelles unitats o elements de seguretat i salut en el treball que hagin estat
definits o projectats.
 Pressupost que quantifiqui el conjunt de despeses previstes per a l’aplicació i l’execució
de l’estudi de seguretat i salut. El pressupost de seguretat és un capítol més del
pressupost general de l’obra.
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9.2.2.-

Estudi bàsic de seguretat i salut

Redactat pel tècnic competent designat pel promotor. Quan en l’elaboració del projecte d’obra
intervinguin diversos projectistes, el promotor ha de designar un coordinador en matèria de
seguretat i de salut durant l’elaboració del projecte d’obra, al qual correspondrà elaborar o fer que
s’elabori, sota la seva responsabilitat, l’estudi esmentat.
Es diferencia de l’estudi de seguretat i salut en el fet que hi manca el pressupost i el plec
de prescripcions.
L’estudi bàsic de seguretat i salut ha de precisar les normes de seguretat i salut aplicables a
l’obra. A aquest efecte, ha d’incloure la identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats,
indicant les mesures tècniques necessàries corresponents, i la relació dels riscos laborals que no
es puguin eliminar conforme al que s’ha assenyalat anteriorment, especificant les mesures
preventives i les proteccions tècniques tendents a controlar i reduir aquests riscos i valorant-ne
l’eficàcia. Especialment quan es proposin mesures alternatives, el projectista les haurà de tenir en
compte a l’hora de prendre les decisions tècniques i d’organització a fi de planificar el treball.
L’estudi també ha d’incloure les previsions i la informació útil per efectuar, quan escaigui i en les
condicions adients de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors.

9.3.- Execució de l’obra
9.3.1.-

Principis de l’acció preventiva (avaluació inicial)

La llei abans esmentada és la norma legal per la qual es determina el cost bàsic de les garanties i
les responsabilitats concretes per establir un nivell adequat de protecció de la salut dels
treballadors a fi de fer front als riscos derivats de les condicions de treball, tot això sense perjudici
del compliment de les obligacions específiques que s’estableixen per a fabricants, importadors i
subministradors, i dels drets i les obligacions que poden derivar-se’n per als treballadors
autònoms.
L’acció preventiva s’ha de desenvolupar d’acord amb els següents principis generals, expressats
a la Llei 31/1995 de 8 de novembre, article 15:
 Evitar els riscos.
 Avaluar els riscos que no es poden evitar.
 Combatre els riscos en origen.
 Adaptar la feina a la persona (en particular en el que fa referència a la concepció dels
llocs de treball, així com a l’elecció dels equips i mètodes de treball i producció, amb
vista, en particular, a atenuar el treball monòton i repetitiu i a reduir els seus efectes
sobre la salut).
 Tenir en compte l’evolució de la tècnica (substituir el que pugui ser perillós pel que
comporti poc o cap perill).
 Planificar la prevenció (buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l’organització
del treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball).
 Avantposar les mesures de protecció col·lectiva a les individuals.
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 Facilitar les instruccions adients als treballadors (formació dels treballadors).
 Tenir en compte les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i
salut a l’hora d’encomanar els treballs.
 Garantir que únicament els treballadors que hagin rebut informació i formació suficient i
adequada puguin accedir a les zones de treball.
 Preveure, amb vista a l’efectivitat de les mesures preventives, les distraccions o les
imprudències no temeràries que pugui cometre el treballador
 Tenir en compte que els riscos generats per les mesures preventives siguin menors que
els que es tracten d’evitar.
A l’hora de planificar la prevenció, cal tenir en compte:
 Les disposicions legals relatives a riscos específics i als principis anteriorment
expressats.
 La inclusió dels mitjans humans i materials necessaris, així com l’assignació de recursos
econòmics.
 Que es disposi de les mesures d’emergència, de vigilància de la salut, i d’informació i
formació dels treballadors, i la coordinació de tot plegat.
 L’establiment de la temporalització de totes les accions del pla —amb la identificació de
les fases i les prioritats del seu desenvolupament en funció dels riscos i els treballadors
exposats—, així com del seu seguiment i control periòdic.

9.3.2.9.3.2.1.-

Fase d’execució
PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL

 Redacció del pla de seguretat i salut
Redacció del pla o plans de seguretat i salut en el treball per part d’un tècnic de seguretat i salut
(arquitecte, arquitecte tècnic, enginyer o enginyer tècnic), sota responsabilitat del contractista,
segons el Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, segons l’article 7.
Cada contractista ha d’elaborar un pla de seguretat i salut analitzant, estudiant i complementant
les previsions establertes a l’ESS o a l’EBSS, en funció del seu propi sistema d’execució de l’obra.
Si cal, s’han d’introduir al pla propostes de mesures alternatives de prevenció que el contractista
proposi amb la corresponent justificació tècnica, que no podran implicar disminució dels nivells de
protecció previstos a l’ESS o a l’EBSS. Cal incloure’n la valoració econòmica, que no pot implicar
una disminució de l’import total.
 Aprovació del pla de seguretat i salut
El coordinador de seguretat i salut, designat pel promotor, l’ha d’aprovar abans de l’inici de l’obra.
En cas de no existir coordinador de seguretat i salut, ho ha de fer la direcció facultativa.
 Seguiment del pla de seguretat i salut
El seguiment del pla és responsabilitat del coordinador de seguretat i salut.
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9.3.2.2.-

LLIBRE D’INCIDÈNCIES

El llibre d’incidències ha de ser sempre a l’obra, en poder del coordinador o, en la seva absència,
de la direcció facultativa.
Tenen accés al llibre d’incidències:
 Direcció facultativa.
 Contractistes, subcontractistes, treballadors autònoms, així com persones i òrgans que
intervenen a l’obra en matèria de prevenció.
 Representants dels treballadors.
 Tècnics dels òrgans especialitzats en seguretat i salut de les administracions
competents.
El coordinador de seguretat i salut o la direcció facultativa han d’enviar les anotacions del llibre
d’incidències a la Inspecció de Treball i Seguretat Social. Al llibre d’incidències, només s’hi han
d’anotar els temes relacionats amb el control i seguiment del pla o plans de seguretat i salut.

9.4.- Obligacions de l’empresa
L’empresa està obligada a proporcionar maquinària o equips de treball que compleixin amb la
normativa europea per evitar al màxim el risc d’accident dels treballadors.
L’empresa ha de vetllar perquè els treballadors treballin amb la màxima seguretat i que aquests
no anul·lin proteccions col·lectives o treballin sense equips de protecció individual, si escau.
Si s’utilitzen o emmagatzemen productes químics, s’ha de fer en recipients adequats i
correctament etiquetats, tal com indica el Reial decret 255/2003 sobre etiquetatge.
El fabricant o subministrador dels productes químics ha de proporcionar la fitxa de dades de
seguretat en català o castellà i l’empresa l’ha de lliurar als treballadors que manipulen aquests
productes químics.

9.5.- Obligacions dels treballadors
Correspon a cada treballador vetllar, segons les seves possibilitats, per la seva pròpia seguretat i
salut en el treball i per la d’aquelles altres persones a qui pugui afectar la seva activitat
professional.
Aquest deure inclou:
 La utilització adequada de les màquines, els aparells, les eines, les substàncies
perilloses, els equips de transport i qualsevol altre mitjà amb el qual dugui a terme la
seva activitat
 No deixar sense funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat
existents.
 Informar immediatament de qualsevol situació que pugui implicar un risc per a la salut i
la seguretat dels treballadors
L’incompliment d’aquestes obligacions té consideració d’incompliment laboral als efectes
de l’article 58.1 de l’Estatut dels treballadors.
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9.6.- Coordinació d’activitats empresarials
Quan en un mateixa obra o jardí concorrin dues o més empreses, aquestes hauran de cooperar
en l’aplicació de la normativa de prevenció de riscos laborals i normativa laboral vigent.
PiJBIM ha d’informar i donar les instruccions adients als empresaris o autònoms que desenvolupin
la seva activitat en l’obra o jardí en relació amb els riscos existents i amb les mesures de protecció
i prevenció i les mesures d’emergència.
Les empreses que contractin o subcontractin a d’altres la realització d’obres o serveis
corresponents a la pròpia activitat que es duguin a terme en l’obra o jardí, han de vigilar que
aquests contractistes i subcontractistes compleixen la normativa de prevenció de riscos laborals.*
Aquestes empreses han de presentar el seu pla de seguretat i salut.
Cal comprovar que els esmentats contractistes estiguin al corrent del pagament de les
quotes de la Seguretat Social.
* L’article 20 c de la Llei de contractes de les administracions públiques diu «en cap cas
podran contractar amb l’Administració les persones en qui concorren alguna de les
circumstàncies següents... d) Haver estat condemnat per sentència ferma per delictes
contra la seguretat i higiene en el treball o per delicte contra la llibertat i la seguretat en el
treball...».
L’empresa que contracta té l’obligació de comprovar el compliment de les obligacions legals per
part de l’empresa contractada, especialment en matèria de cotització a la Seguretat Social,
contractació de treballadors i prevenció de riscos laborals.
D’aquesta responsabilitat se’n deriva el dret d’exigir de l’empresa contractada aquella
documentació que permeti comprovar el compliment d’aquestes obligacions.
A continuació es relacionen els aspectes a comprovar que es consideren més importants, els
documents necessaris a aquest efecte i els equips de protecció.
Inscripció de l’empresa a la Seguretat Social. Document d’inscripció.
Documentació
Seguretat
Social

Alta a la Seguretat Social dels treballadors contractats. Documents oficials d’alta o documents TC1 i TC2
mensuals dels treballadors contractats degudament segellats per l’entitat pagadora.
Abonament de les quotes de la Seguretat Social dels treballadors contractats. Documents TC1 i TC2
mensuals dels treballadors contractats degudament segellats per l’entitat pagadora.
Concert de l’activitat preventiva amb un servei de prevenció aliè o constitució del servei de prevenció
propi o mancomunat o treballadors designats, segons correspongui.
Avaluació de riscos de la tasca a realitzar i planificació de l’activitat preventiva.
De cada treballador:

Prevenció de



riscos laborals

Certificats de formació específica en prevenció de riscos laborals en funció del lloc de treball i
informació als treballadors en matèria preventiva.



Certificats d’aptitud mèdica.



Registre de lliurament d’equips de protecció individual.

Si escau, recurs preventiu:


Formació del curs bàsic i nomenament dels recursos preventius.
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Contractació

Contractació de treballadors segons normativa vigent, permisos de treball dels treballadors estrangers

de treballadors no comunitaris.
i condicions
laborals

Condicions laborals. Conveni aplicable als treballadors, documentació i informació de les empreses i els
serveis subcontractats.


Calçat homologat CE de seguretat, amb puntera.



Casc homologat CE de seguretat.



Guants homologats CE.

Proteccions



Armilles homologades CE reflectants (treballs nocturns i vies ràpides).

individuals



Ulleres de protecció (poda, soldadura).

(EPI)



Orelleres de protecció (si el nivell de soroll sobrepassa el límit reglamentari).



Guants de goma (en cas de manipulació de productes químics).



Mascaretes (en cas de manipulació de productes químics, fitosanitaris, i pintura).



Arnesos de seguretat homologats CE (en treballs d’alçada).



Senyals de seguretat d’obres (rètols d’obligació: calçat, casc, guants...)



Senyals de trànsit (en cas de desviament de circulació) «consensuats» amb l’autoritat
competent.

Proteccions



Cintes d’abalisament.

col·lectives



Tanques de seguretat.



Farmaciola a la caseta o mòdul de vestuari i adreces d’hospitals més propers, ambulàncies,
bombers, etc.



Mútua d’accidents de treball.
Quadre 65. Documents per a la contractació i els elements de protecció

9.7.- Infraccions administratives i normatives
Cal recordar que són infraccions administratives les omissions o infraccions dels empresaris que
incompleixin les normes legals i reglamentàries i les clàusules normatives dels convenis col·lectius
en matèria de seguretat i salut subjectes a responsabilitat d’acord amb la llei abans esmentada.
Les infraccions es divideixen en lleus, greus i molt greus, que es poden imposar en els graus de
mínim, mitjà i màxim, segons criteris de la Llei de prevenció de riscos laborals.
Les limitacions de la facultat de contractar amb l’Administració per comissió de delictes o per
infraccions administratives molt greus en matèria de seguretat i salut en el treball es regeixen pel
que estableix la Llei 13/1995, de 18 de maig, de contractes de les administracions públiques.
 Normativa general
Constitució espanyola:
 Art. 40.2: «Els poders públics fomentaran també una política que garanteixi la formació i
la readaptació professionals; vetllaran per la seguretat i la higiene en el treball i
garantiran el descans necessari, mitjançant la limitació de la jornada laboral, les
vacances periòdiques retribuïdes i la promoció de centres adequats.»
 Art. 43.1: «Es reconeix el dret a la protecció de la salut.»
Codi penal (nou):
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 Art. 316: «Els qui amb infracció de les normes de prevenció de riscos laborals i estant-hi
legalment obligats no facilitin els mitjans necessaris perquè els treballadors
desenvolupin la seva activitat de seguretat i higiene adequades, de manera que posin
així en perill greu la seva vida, salut o integritat física, han de ser castigats amb les
penes de presó de sis mesos a tres anys i multa de sis a dotze mesos.»
 Art. 318: «Quan els fets previstos en els articles d’aquest títol s’atribueixin a persones
jurídiques, s’imposa la pena assenyalada als administradors o encarregats del servei
que n’hagin estat responsables i als qui, coneixent-los i podent-ho remeiar, no hagin
adoptat mesures per fer-ho.»
 Normativa específica
 Ordenança general de seguretat i higiene en el treball. Ordre de 9 de març de 1971 del
Ministeri de Treball.
 Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i normativa de
desenvolupament
 Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de
riscos laborals.
 Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament de serveis de
prevenció.
 Reial decret 780/1998, de 30 d’abril, pel qual es modifica el Reial decret 39/1997, de 17
de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció.
 Reial decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei
31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, en matèria de coordinació
d’activitats empresarials (BOE núm. 27 31-01-2004).
 Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de
seguretat i salut en les obres de construcció.
 Reial decret 2177/2004, de 12 de novembre, pel qual es modifica el Reial decret
1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i
salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball, en matèria de treballs
temporals en alçada.
 Reial decret 614/2001, de 8 de juny, sobre la protecció de la salut i seguretat dels
treballadors davant de riscos elèctrics.
 Reglament de seguretat i higiene en la construcció i obres públiques. Ordre de 20 de
maig de 1952, que aprova el Reglament de seguretat i higiene a la construcció i obres
públiques.
 Reglament de seguretat i higiene en el treball. Capítol VII. Bastides. Ordre de 31 de
gener de 1940, del Ministeri de Treball. Reglament de seguretat i salut en el treball.
 Resolució d’1 d’agost de 2007, de la Direcció General de Treball, per la qual s’inscriu en
el registre i es publica el IV Conveni col·lectiu general del sector de la construcció 20072011
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Senyalització:
 Reial decret 485/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes en matèria de
senyalització de seguretat i salut en el treball.
 Norma 8.3-I.C. Senyalització d’obres.
 Directiva 92/58/CEE que estableix les disposicions mínimes en matèria de senyalització
de seguretat i salut en el treball.
Maquinària:
 Reial decret 1495/1986, de 26 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de seguretat en
les màquines.
 Reial decret 245/89 sobre limitació acústica admissible en les màquines.
 Reial decret 1215, de 18 de juliol, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de
seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball.
 Directiva europea 86/295 sobre emissions sonores de les pales hidràuliques, de les
pales de cables, de les topadores frontals, de les carregadores i de les pales
carregadores.
 Directiva europea 86/295 sobre estructures de protecció en cas de tombada (ROPS).
 Directiva europea 86/296 sobre estructures de protecció contra la caiguda d’objectes
(FOPS).
Llocs de treball:
 Reial decret 486/1997, de 14 d’abril, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de
seguretat en els llocs de treball (BOE 23 d’abril). Modificat pel Reial decret 2177/2004.
 Criteri tècnic núm. 83/10 sobre la presència de recursos preventius en les empreses,
centres i llocs de treball.
Manipulació manual de càrregues:
 Reial decret 487/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut
relatives a la manipulació manual de càrregues que comportin riscos, en particular
dorsolumbars, per als treballadors. Trasllada la Directiva 1990/269/CEE.
Residus:
 Llei 11/1997, de 24 d’abril, d’envasos i residus d’envasos.
 Llei 25/2009, de 22 de desembre, que modifica la Llei 10/1998, de 21 d’abril, de residus.
 Reial decret 105/2008 pel qual es regula la producció i gestió de residus de construcció i
demolició.
Soroll:
 Reial decret 212/2002 pel qual es regulen les emissions sonores a l’entorn causades per
determinades màquines d’ús a l’aire lliure. Incorpora la directiva 2000/14/CE.
 Reial decret 286/2006 sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors
contra els riscos relacionats amb l’exposició al soroll.
 Conveni 148 de l’OIT sobre la protecció dels treballadors contra els riscos professionals
derivats de la contaminació de l’aire, el soroll i les vibracions en el lloc de treball.
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Agents biològics:
 Reial decret 664/1997 sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats
amb l’exposició a agents biològics durant el treball.
Equips de protecció individual (EPI):
 Reial decret 1407/1992 pel qual es regulen les condicions per a la comercialització i la
lliure circulació intracomunitària dels equips de protecció individual. Modificat pel Reial
decret 159/1995.
 Reial decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut
relatives a la utilització pels treballadors d’equips de protecció individual.

Barcelona, 2012
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B - MATERIALS
B0 - MATERIALS BÀSICS
B01 - LÍQUIDS
B011 - NEUTRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0111000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Aigües utilitzades per algun dels usos següents:
- Confecció de formigó
- Confecció de morter
- Confecció de pasta de guix
- Reg de plantacions
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc.
- Humectació de bases o subbases
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica.
Es poden utilitzar aigü es 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.
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia
central de formigó , sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat
sigui <= 1,3 g/m3 i la densitat total sigui <=1,1 g/cm
L’ aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap
substància perjudicial en quantitats que puguin afectar a les propietats del formigó o a la
protecció de l’armat.
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha
antecedents de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que
acompleix totes aquestes característiques:
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952): >= 5
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957): <= 15 g/l (15.000 ppm)
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956)
- Ciment tipus SR: <= 5 g/l (5.000 ppm)
- Altres tipus de ciment: <= 1 g/l (1.000 ppm)
- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178)
- Aigua per a formigó armat: <= 3 g/l (3.000 ppm)
- Aigua per a formigó pretesat: <= 1 g/l (1.000 ppm)
- Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració: <= 3 g/l (3.000 ppm)
- Hidrats de carboni (UNE 7132): 0
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235): <= 15 g/l (15.000 ppm)
Ió clor total aportat per components d'un formigó 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
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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
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón
estructural (EHE-08).
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Abans de l'inici de l’obra i si no es tenen antecedents de l’ aigua que es vol utilitzar, o es tenen dubtes, s’ha d’analitzar l’aigua per
determinar:
- Exponent d’hidrogen pH (UNE 83952)
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957)
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956)
- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178)
- Contingut d’hidrats de carboni (UNE 7132)
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235)
En cas d’utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar els assajos anteriors.
En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó preparat o de prefabricats, s’ha de disposar la
realització dels assajos en laboratoris contemplats en l’apartat 78.2.2.1 de la EHE, per tal de comprovar el compliment de les
especificacions de l’article 27 de la EHE.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE, realitzant-se la presa de mostres segons la UNE 83951.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’ha d’acceptar l’ aigua que no compleixi les especificacions, ni per l’amasat ni pel curat.

B03 - GRANULATS
B031 - SORRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0312020,B0312500,B0311010.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques,
marbres blancs i durs, o sorra
procedent del reciclatge de residus de la construcció i demolició en una planta legalment
autoritzada per al tractament d’aquest tipus de residu.
S'han considerat els tipus següents:
- Sorra de marbre blanc
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen:
- De pedra calcària
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- De pedra granítica
- Sorra per a confecció de morters
- Sorra per a reblert de rases amb canonades
- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El contractista ha de sotmetre a l’aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s’han
d’obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregué s convenients o que
li fossin requerits pel Director d’Obra, entre d’altres:
- Classificació geològica.
- Estudi de morfologia.
- Aplicacions anteriors.
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un
control massa freqü ent dels materials que se n’extraguessin.
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 margues o altres materials estranys.
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables: 0%
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1): Color mé s clar que el patró
Contingut de terrossos d’argila (UNE 7133): <= 1% en pes
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s’utilitzaran à rids procedents de roques
toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos,
sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a la EHE
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l’ article 28 de la EHE. A
més, els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser
adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sè rie de
requisits:
- Dimensió mínima permesa = 4 mm
- Terrossos d’argila per a un formigó amb menys del 20% d’àrid reciclat: <= 0,6%
- Terrossos d’argila per a un formigó amb 100% d’àrid reciclat: <= 0,25%
- Absorció d’aigua per a un formigó amb menys del 20% d’àrid reciclat: <= 7%
- Absorció d’aigua per a un formigó amb més del 20% d’àrid reciclat: <= 5%
- Coeficient de Los Ángeles: <= 40
- Continguts màxims d’impureses:
- Material ceràmic: <= 5% del pes
- Partícules lleugeres: <= 1% del pes
- Asfalt: <= 1% del pes
- Altres: <= 1,0 % del pes
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l’article 28 de
la EHE.
SORRA DE MARBRE BLANC:
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre: 0%
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d’àrid fi que s’ utilitzen per a la
confecció del formigó
Designació: d/D - IL - N
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja
N: Naturalesa de l’àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomí
tic; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R, reciclat
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2):

<= 4 mm
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Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20
kN/m3 (UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 1% en pes
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2)
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-EN 1744-1):
- 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-EN 1367-2):
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic: <= 10%
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic: <= 15%
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una classe
d’ exposició H o F, i l’àrid fi tingui una absorció d’aigua >1%: <= 15%
Coeficient de friabilitat (UNE 83115)
- Per formigons d’alta resistència: < 40
- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2: < 50
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a
comprovar-ho, s’ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogrà fic, per a obtenir el tipus
de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d’aquest estudi es dedueix la
possibilitat de reactivitat àlcali – sílice o àlcali – silicat, s’ha de realitzar l’assaig
descrit a la UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali – carbonat, s’ha
de realitzar l’ assaig descrit a la UNE 146.507 EX Part 2.
La corba granulomètrica de l’àrid fi, ha d’estar compresa dins del fus següent:
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
│
Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos
│
│ Límits │───────────────────────────────────────────────────────────────────│
│
│ 4 mm │ 2 mm │ 1 mm │ 0,5 mm │ 0,25 mm │ 0,125 mm │ 0,063 mm │
│────────│────────│────────│────────│────────│─────────│──────────│──────────│
│Superior│
0
│
4
│
16
│
40
│
70
│
77
│
(1)
│
│────────│────────│────────│────────│────────│─────────│──────────│──────────│
│Inferior│
15
│
38
│
60
│
82
│
94
│
100
│
100
│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l’àrid.
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-1):
- Granulat gruixut:
- Qualsevol tipus: <= 1,5% en pes
- Granulat fí:
- Granulat arrodonit: <= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o
alguna classe específica d'exposició: <= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe
específica d'exposició: <= 10% en pes
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8):
- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició: >= 70
- Resta de casos: >= 75
Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6): <= 5%
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
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Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-1):
- Granulat gruixut:
- Qualsevol tipus: <= 1,5% en pes
- Granulat fí:
- Granulat arrodonit: <= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig calcari per a obres 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: <= 16% 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 quí
mica 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 assaigs que pertoquin que es compleixen
les condicions requerides per l’us al que es pretén destinar.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CONDICIONS GENERALS:
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Cada remesa de sorra s’ ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec.
Les sorres de tipus diferents s’han d’emmagatzemar per separat.
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Els àrids s’han d’emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i
evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana
emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat, i en un
terreny sec i net destinat a l’apilament dels àrids. Les sorres d’altres tipus s’han
d’emmagatzemar per separat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón
estructural (EHE-08).
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón
estructural (EHE-08).
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que 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:
Decret Legislatiu
1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
reguladora dels residus.
SORRES PER A ALTRES USOS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
L’entrega de granulat a l’obra ha d’anar acompanyada d’un full de subministrament proporcionat per el subministrador, en el que hi han
de constar com a mínim les següents dades:
- Identificació del subministrador
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d’autoconsum
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Nom de la cantera
- Data del lliurament
- Nom del peticionari
- Designació de l’àrid segons l’article 28.2 de la EHE
- Quantitat de granulat subministrat
- Identificació del lloc de subministrament
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de l’àrid subministrat.
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge
CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funció: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt
estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre,
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funció:
Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes
administratives nacionals de cada estat membre:
- Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la Producció en Fàbrica
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- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funció:
Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes
administratives nacionals de cada estat membre,
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funció: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat
molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:
- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant
El símbol de marcatge de conformitat CE s’ha d’estampar d’acord amb la Directiva 93/68CE i ha d’estar visible sobre el producte o sobre
etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d’anar acompanyat de la següent informació:
- Número d’identificació de l’organisme de certificació
- Nom o marca d’identificació i direcció del fabricant
- Les dues últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge
- Referència a la norma (UNE-EN 12620)
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)
- Designació del producte
- Informació de les característiques essencials aplicables
A la documentació del marcatge haurà d’indicar:
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos
- Data d’emissió del certificat
- Garantia de que el tractament estadístic és l’exigit en el marcatge
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi à rids que no compleixen amb l’article 28.4.1.
L’àrid reciclat ha d’incloure en la seva documentació:
- Naturalesa del material
- Planta productora de l’àrid i empresa transportista de la runa
- Presència d’impureses
- Detalls de la seva procedència
- Altre informació que resulti rellevant
OPERACIONS DE CONTROL:
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un
control documental del marcatge per tal de determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l’article 28 de la EHE.
En el cas d’àrids d’autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d’aportar un certificat d’assaig, de com a màxim tres mesos d’
antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels contemplats en l’article 78.2.2.1 de la EHE, que verifiqui el compliment de les
especificacions de l’àrid subministrat respecte l’article 28 de la EHE.
La DF ha de pode r valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informació, podrà determinar l’execució de
comprovacions mitjançant assaigs.
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans del subministra de l’à rid, per comprovar la
idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de les
especificacions:
- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1).
- Terrossos d’argila (UNE 7133).
- Material retingut per el garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 (UNE EN 1744-1).
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).
- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1).
- Contingut de Ió CL- (UNE-EN 1744-1).
- Assaig petrogràfic
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8).
- Absorció d’aigua (UNE-EN 1097-6).
- Assaig d’identificació per raigs X.
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2)
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)
- Coeficient de friabilitat (UNE 83115)
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Un cop s’hagi realitzat l’ apilament, s’ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera necessari, s’han de prendre mostres per realitzar
els assaigs corresponents.
S’ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant rentat, cribatge o mescla, assoleixi les
condicions exigides.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’ha d’acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de condicions. Si la granulometria no s’ajusta a la
utilitzada per a l’establiment de les dosificacions aprovades, s’haura n de projectar i aprovar noves fórmules de treball.
No s’han d’utilitzar àrids fins els quals l’ equivalent de sorra sigui inferior a:
- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe específica d’exposició
- 75, en la resta de casos
En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomí tiques que no compleixin l’especificació de
l’equivalent de sorra, s’han de poder acceptar si l’assaig del blau de metilè (UNE-EN 933-9) compleix el segü ent:
- Per a obres amb classe general d’exposició I, IIa o IIb (i sense classe específica): <= 0,6% en pes
- Resta de casos: <= 0,3% en pes
Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la presència d’argila en els fins, s’ha de poder
realitzar un assaig de rajos X per a la seva detecció i identificació: s’ha de poder utilitzar l’àrid fi si les argiles són del tipus caolinita o illita, i
si les propietats del formigó amb aquest àrid són les mateixes que les d’un que tingui els mateixos components però sense els fins.
S’han de poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries siderúrgiques adequades, en la fabricació de
formigó d’ú s no estructural.

B032 - SAULONS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0321000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Sorra procedent de roca granítica meteoritzada, obtinguda per excavació.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la DT o en el seu defecte el que
determini la DF.
Els materials no han de ser susceptibles a meteorització o alteració física o quí mica. Han de
poder barrejar-se amb aigua sense donar lloc a dissolucions perjudicials per a l’estructura,
per altres capes de ferm, o que puguin contaminar.
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 7050) ha de ser inferior a 2/3, en pes, de la que
passa pel tamís 0,40 (UNE 7050).
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a
la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la
DF.
A la vegada, els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica, i h an de ser nets,
resistents i de granulometria uniforme.
Coeficient de desgast "Los Angeles" (NLT-149):
Índex CBR (NLT-111): > 20
Contingut de matèria orgànica: Nul

< 50
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Mida del granulat:
- Sauló garbellat: <= 50 mm
- Sauló no garbellat: <= 1/2 gruix de la tongada

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Abans de començar l’obra, quan hagi canvi de procedè ncia del material, o amb la freqüència indicada durant la seva execució, es
realitzaran els següents assaigs d’identificació del material:
- Per a cada 1000 m3 o fracció diària i sobre 2 mostres:
- Assaig granulomètric (UNE EN 933-1),
- Assaig d’equivalent de sorra (UNE EN 933-8)
- I en el seu cas, assaig de blau de metilè (UNE EN 933-9)
- Per a cada 5000 m3, o 1 cada setmana si el volum executat és menor:
- Determinació dels límits d’Atterberg (UNE 103103 i UNE 103104)
- Assaig Próctor Modificat (UNE 103501)
- Humitat natural (UNE EN 1097-5)
- Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum executat és menor:
- Coeficient de desgast de “Los Angeles” (UNE-EN 1097-2)
- Assaig CBR (UNE 103502), cada 4500 m3 o cada setmana si el volum executat és menor.
El Director de les obres podrà reduir a la meitat la freqüè ncia dels assaigs si considera que els materials són suficientment homogenis, o si
en el control de recepció de la unitat acabada s’han aprovat 10 lots consecutius.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Els resultats dels assaigs d’identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas contrari, no s’autoritzarà l’ús del
material corresponent.

B033 - GRAVES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0331020,B0331Q10.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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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 refredades per aire
- 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 prioritariament naturals
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El contractista ha de sotmetre a l’aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s’han
d’obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregué s convenients o que
li fossin requerits pel Director d’Obra, entre d’altres:
- Classificació geològica.
- Estudi de morfologia.
- Aplicacions anteriors.
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un
control massa freqü ent dels materials que se n’extraguessin.
CARÁCTERÍSTIQUES GENERALS DELS GRANULATS RECICLATS
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)
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l’ article 28 de la EHE. A
més, els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser
adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sè rie de
requisits:
- Dimensió mínima permesa = 4 mm
- Terrossos d’argila per a un formigó amb menys del 20% d’àrid reciclat: <= 0,6%
- Terrossos d’argila per a un formigó amb 100% d’àrid reciclat: <= 0,25%
- Absorció d’aigua per a un formigó amb menys del 20% d’àrid reciclat: <= 7%
- Absorció d’aigua per a un formigó amb més del 20% d’àrid reciclat: <= 5%
- Coeficient de Los Ángeles: <= 40
- Continguts màxims d’impureses:
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- Material ceràmic: <= 5% del pes
- Partícules lleugeres: <= 1% del pes
- Asfalt: <= 1% del pes
- Altres: <= 1,0 % del pes
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l’article 28 de
la EHE.
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 quí
mica sota les condicions mes desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc
d’utilització.
No han de donar lloc, amb l’aigua, a dissolucions que puguin
causar danys a estructures,
capes de ferms, o contaminar el sòl o corrents d’aigua.
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE CONSTRUCCIÓ DE MAÓ:
El seu origen ha de ser construccions de maó, amb un contingut final de ceràmica superior al
10% en pes.
Contingut de maó + morters + formigons: >= 90% en pes
Contingut d'elements metàl·lics: Nul
Ús admissible: Reblerts per a drenatges i protecció de cobertes
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE FORMIGONS:
El seu origen ha de ser de construccions de formigó, sense barreja d'altres enderrocs.
Contingut de formigó: > 95%
Contingut d'elements metàl·lics: Nul
Ús admissible:
- Drenatges
- Formigons de resistencia característica <= 20 N/mm2 utilitzats en classes d'exposició I o
Iib
- Protecció de cobertes
- Bases i subases de paviments
GRANULATS RECICLATS MIXTES:
El seu origen ha de ser enderrocs de construccions de maó i formigó, amb una densitat dels
elements massissos > 1600 kg/m3.
Contingut de ceràmica: <= 10% en pes
Contingut total de matxuca de formigó + maó + morter: >= 95% en pes
Contingut d'elements metàl·lics: Nul
Ús admissible:
- Drenatges
- Formigons en massa
GRANULATS RECICLATS PRIORITARIAMENT NATURALS:
Granulats obtinguts de pedrera amb incorporació d'un 20% de granulats reciclats provinents de
formigó.
Ús admissible:
- Drenatges i formigons utilitzats en classes d'exposició I o IIb
S'han considerat les següents utilitzacions de les graves:
- Per a confecció de formigons
- Per a drens
- 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
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GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Es denomina grava a la barreja de les diferents fraccions de granulat gruixut que s’utilitzen
per a la confecció del formigó
Designació: d/D - IL - N
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja
N: Naturalesa de l’àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomí
tic; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R, reciclat
La grandària màxima D d’un granulat gruixut (grava) utilitzat per la confecció de formigó serà
menor que les següents dimensions:
- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre un
parament de la peç a 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
Quan el formigó passi entre vàries armadures, l’àrid gruixut serà el mínim valor entre el
primer punt i el segon del paràgraf anterior.
Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a cada
cas.
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1): Color mé s clar que el patró
Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE-EN 933-2):
- Per a graves calcàries i granítiques: <= 1,5% en pes
- Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals: < 3%
- Per a granulats reciclats mixtos: < 5%
L’índex de llenques per a un granulat gruixut segons UNE-EN 933-3: <= 35%
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20
kN/m3 (UNE EN 1744-1):
- Granulats naturals <= 1% en pes
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Granulats naturals: <= 1% en pes
- Granulats d’escòries siderúrgiques: <= 2% en pes
- Granulats reciclats mixtos: <= 1% en pes
- Granulats amb sulfurs de ferro oxidables en forma de pirrotina: <= 0,1% en pes
- Altres granulats: <= 0,4% en pes
Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Granulats naturals: <= 0,8% en pes
- Granulats d’escòries siderúrgiques: <= 1% en pes
Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració: <= 0,05% en massa
- Formigó pretesat: <= 0,03% en massa
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
Contingut de pirites o d'altres sulfurs: 0%
Contingut de ió Cl-:
- Granulats reciclats mixtos: < 0,06%
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El contingut de matèria orgànica que sura en un líquid de pes específic 2 segons la UNE-EN
1744-1(Apart.) 14.2 serà <= 1% per a granulats gruixuts.
Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...):
- Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos: < 0,5%
- Altres granulats: Nul
Contingut de restes d'asfalt:
- Granulat reciclat mixt o provinent de formigó: < 0,5%
- Altres granulats: Nul
Reactivitat:
- Àlcali-sílici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o Mètode accelerat UNE 146508 EX): Nul·la
- Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2): Nul·la
Estabilitat (UNE-EN 1367-2):
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic: <= 18%
Resistència a la fragmentació segons UNE-EN 1097-2 (Assaig de los Ángeles):
- Granulats gruixuts naturals: <= 40
Absorció d'aigua:
- Granulats gruixuts naturals (UNE-EN 1097-6): < 5%
- Granulats reciclats provinents de formigó: < 10%
- Granulats reciclats mixtos: < 18%
- Granulats reciclats prioritariament naturals: < 5%
Pèrdua de pes amb cinc cicle de sulfat de magnesi segons UNE-EN 1367-2:
- Granulats gruixuts naturals: <= 18%
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a
comprovar-ho, s’ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogrà fic, per a obtenir el tipus
de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d’aquest estudi es dedueix la
possibilitat de reactivitat àlcali – sílice o àlcali – silicat, s’ha de realitzar l’assaig
descrit a la UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali – carbonat, s’ha
de realitzar l’ assaig descrit a la UNE 146.507 EX Part 2.
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s’utilitzaran à rids procedents de roques
toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos,
sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a la EHE
GRAVA PER A DRENATGES:
El granulat ha de ser procedent d’un jaciment natural, del matxuqueig de roques naturals, o
del reciclatge d’enderrocs. No ha de presentar restes d’argila, margues o altres materials
estranys.
La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamí s 80 UNE) i el garbellat ponderal
acumulat pel tamís 0,08 UNE 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.
Plasticitat: No plàstic
Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" UNE-EN 1097-2): <= 40
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8): > 30
Condicions generals de filtratge:
- F15/d85: < 5
- F15/d15: < 5
- F50/d50: < 5
(Fx = grandària superior de la fracció x% en pes del material filtrant, dx = grandària
superior de la proporció x% del terreny a drenar)
A més, el coeficient d’uniformitat del filtre ha de ser:
- F60/F10: <20
Condicions de la granulometria en funció del sistema previst d’evacuació de l’ aigua:
- Per a tubs perforats: F85/Diàmetre de l’orifici: > 1
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- Per a tubs amb juntes obertes: F85/ Obertura de la junta: > 1,2
- Per a tubs de formigó porós: F85/d15 de l’àrid del tub: > 0,2
- Si es drena per metxinals: F85/ diàmetre del metxinal: > 1
Quan no sigui possible trobar un material granular d’aquestes condicions es faran filtres
granulars compostos de vàries capes. La més gruixuda es col·locarà al costat del sistema
d’evacuació. Aquesta complirà les condicions de filtre respecte a la següent i així
successivament fins arribar al replè o al terreny natural. Es podrà recórrer a l’ús de filtres
geotèxtils.
Quan el terreny natural estigui constituït per materials amb graves i boles a efectes del
compliment de les condicions anteriors, s’atendrà únicament a la corba granulomètrica de la
fracció del mateix inferior a 25 mm.
Si el terreny no és cohesiu i està compost per sorra fina i llims, el material drenant haurà
de complir, a més de les condicions generals de filtre, la condició: F15 > 1 mm.
Si el terreny natural és cohesiu, compacte i homogeni, sense restes de sorra o llims, les
condicions de filtre 1 i 2 s’ han de substituir per: 0,1 mm > F15 > 0,4 mm
En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir le s següents
condicions:
- Mida màxima de l’àrid: Entre 20 mm i 80 mm
- Coeficient de uniformitat: F60/F10 < 4
En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir le s següents
condicions:
- Mida màxima de l’àrid: Entre 20 mm i 80 mm
- Coeficient de uniformitat: F60/F10 < 4
En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir le s següents
condicions:
- Mida màxima de l’àrid: Entre 20 mm i 80 mm
- Coeficient de uniformitat: F60/F10 < 4
Si s'utilitza granulats reciclats s’ha de
sigui inferior al 2% (UNE 103502).

comprovar que l'inflament (assaig CBR (NLT-111))

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CONDICIONS GENERALS:
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Cada remesa de grava s’ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec
Les graves de tipus diferents s’han d’ emmagatzemar per separat
Els àrids s’ emmagatzemaran de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i
evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana
emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat.
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
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón
estructural (EHE-08).
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.
GRAVA PER A PAVIMENTS:
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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)
GRAVA PER A DRENATGES:
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instrucción de la Dirección General de
Carreteras 5.1.IC «Drenaje» que figura como anejo a esta Orden.
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.
Decret Legislatiu
1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
reguladora dels residus.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
L’entrega de granulat a l’obra ha d’anar acompanyada d’un full de subministrament proporcionat per el subministrador, en el que hi han
de constar com a mínim les següents dades:
- Identificació del subministrador
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d’autoconsum
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Nom de la cantera o planta subministradora en cas de material reciclat
- Data del lliurament
- Nom del peticionari
- Designació de l’àrid segons l’article 28.2 de la EHE
- Quantitat de granulat subministrat
- Identificació del lloc de subministrament
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de l’àrid subministrat.
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge
CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funció: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt
estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre,
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funció:
Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes
administratives nacionals de cada estat membre:
- Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la Producció en Fàbrica
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funció:
Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes
administratives nacionals de cada estat membre,
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funció: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat
molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:
- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant
El símbol de marcatge de conformitat CE s’ha d’estampar d’acord amb la Directiva 93/68CE i ha d’estar visible sobre el producte o sobre
etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d’anar acompanyat de la següent informació:
- Número d’identificació de l’organisme de certificació
- Nom o marca d’identificació i direcció del fabricant
- Les dues últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge
- Referència a la norma (UNE-EN 12620)
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)
- Designació del producte
- Informació de les característiques essencials aplicables
A la documentació del marcatge haurà d’indicar:
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos
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- Data d’emissió del certificat
- Garantia de que el tractament estadístic és l’exigit en el marcatge
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi à rids que no compleixen amb l’article 28.4.1.
L’àrid reciclat ha d’incloure en la seva documentació:
- Naturalesa del material
- Planta productora de l’àrid i empresa transportista de la runa
- Presència d’impureses
- Detalls de la seva procedència
- Altre informació que resulti rellevant
El subministrador de granulats procedents de reciclatge, ha d'aportar la documentació que garanteixi el compliment de les especificacions
establertes a la norma EHE-08, si el material s’ha d’utilitzar en la confecció de formigons.
OPERACIONS DE CONTROL:
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un
control documental del marcatge per tal de determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l’article 28 de la EHE.
En el cas d’àrids d’autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d’aportar un certificat d’assaig, de com a màxim tres mesos d’
antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels contemplats en l’article 78.2.2.1 de la EHE, que verifiqui el compliment de les
especificacions de l’àrid subministrat respecte l’article 28 de la EHE.
La DF ha de pode r valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informació, podrà determinar l’execució de
comprovacions mitjançant assaigs.
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans del subministra de l’à rid, per comprovar la
idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de les
especificacions:
- Índex de llenques (UNE-EN 933-3).
- Terrossos d’argila (UNE 7133)
- Partícules toves (UNE 7134)
- Coeficient de forma (UNE EN 933-4)
- Material retingut per el garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 (UNE EN 1744-1).
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).
- Contingut en ió clor Cl- (UNE-EN 1744-1)
- Assaig petrogràfic
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).
- Estabilitat, resistència a l’atac del sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2).
- Absorció d’aigua (UNE-EN 1097-6).
- Resistència al desgast Los Angeles (UNE-EN 1097-2).
- Assaig d’identificació per raigs X.
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)
OPERACIONS DE CONTROL EN GRAVA PER A DRENATGES:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual del material i recepció del certificat de procedè ncia i qualitat corresponent.
- Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedè ncia del material, o cada 2000 m3 durant la seva execució, es realitzaran els
següents assaigs d’identificació del material:
- Assaig granulomètric del material filtrant (UNE EN 933-1)
- Assaig granulomètric del material adjacent (UNE 103101)
- Desgast de “Los Ángeles” (UNE EN 1097-2)
S’ha de demanar un certificat de procedència del material, que en el cas d’à rids naturals ha de contenir:
- Classificació geològica
- Estudi de morfologia
- Aplicacions anteriors
- Assaigs d’identificació del material
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN GRAVA PER A DRENATGES:
S’han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’acceptarà la grava que no compleixi totes les especificacions indicades al plec. Si la granulometria no s’ajusta a la utilitzada per a
l’establiment de les dosificacions aprovades, s’hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIÓ EN CAS D’ INCOMPLIMENT EN GRAVA PER A DRENATGES:
Els resultats dels assaigs d’identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas contrari, no s’ha d’autoritzar l’ús
del material corresponent en l’execució del reblert.

B037 - TOT-U

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B037Z000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Material granular de granulometria contínua, utilitzat com capa de ferm.
S'han considerat els tipus següents:
- Tot-u natural
- Tot-u artificial
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la DT o en el seu defecte el que
determini la DF.
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a
la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la
DF.
A la vegada, els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica, i h an de ser nets,
resistents i de granulometria uniforme.
No ha de ser susceptible de cap tipus de meteorització o alteració física o quí mica
apreciable sota les condicions possibles més desfavorables.
No ha de donar lloc, amb l’aigua, a dissolucions que puguin afectar a estructures, a d’ altres
capes de ferm, o contaminar el sòl o corrents d’aigua.
Els materials no han de tenir terrossos d'argila, marga, matèria orgànica, ni d'altres
matèries extranyes que puguin afectar la durabilitat de la capa .
TOT-U NATURAL:
Es considera tot-u natural el material granular, de granulometria contínua, que s’utilitza
com a capa de ferm . Els materials que el formin procediran de graver es o dipòsits naturals,
sòls naturals o de mes cla d’ambdós.
La DF ha de determinar la corba granulomètrica del granulat entre un dels següents fusos:
┌────────────────────────────────────────────────┐
│
│ Tamisatge ponderal acumulat (%) │
│Tamís UNE-EN│────────────────────────────────── │
│ 933-2 (mm) │
ZN40
ZN25
ZN20
│
│────────────│───────────────────────────────────│
│
50
│
100
--│
│
40
│
80-95
100
-│
│
25
│
60-90
75-95
100
│
│
20
│
54-84
65-90
80-100
│
│
8
│
35-63
40-68
45-75
│
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│
4
│
22-46
27-51
32-61
│
│
2
│
15-35
20-40
25-50
│
│
0,500
│
7-23
7-26
10-32
│
│
0,250
│
4-18
4-20
5-24
│
│
0.063
│
0-9
0-11
0-11
│
└────────────────────────────────────────────────┘
La fracció retinguda pel tamís 0.063 mm (UNE-EN 933-2) ha de ser inferior a 2/3 a la fracció
retinguda pel tamís 0,250 mm (UNE-EN 933-2).
Coeficient de desgast "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2):
- Categoria de trànsit pesat T00 a T2: > 35
- Categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals: > 40
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):
- T00 a T1: > 35
- T2 a T4 i vorals de T00 a T2: > 30
- Vorals de T3 i T4: > 25
Per a capes granulars per a l’assentament de canonades:
> 30
Plasticitat (UNE 103104):
- Trànsit T00 a T3: No plàstic
- T4:
- Límit líquid (UNE 103103): < 25
- Índex de plasticitat (UNE 103104): < 6
- Vorals sense pavimentar:
- Límit líquid (UNE 103103): < 30
- Índex de plasticitat (UNE 103104): < 10
- Per a capes granulars per a l’assentament de canonades:
- Límit líquid (UNE 103103): < 25
- Índex de plasticitat (UNE 103104): < 6
TOT-U ARTIFICIAL:
El tot-u artificial ha d’estar compost de granulats procedents de la trituració, total o
parcial, de pedra de cantera o de grava natural.
Es pot
utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions,
provenint d’una planta autoritzad a legalment per el tractament d’aquests residus. En obres de
carreteres només es podrà utilitzar a les categories de tràfic pesat T2 a T4.
Per al trànsit tipus T2 a T4 es podran utilitzar àrids reciclats, siderúrgics, subproductes i
productes inerts de rebuig, sempre que compleixin amb les prescripcions tècniques exigides.
La DF ha de determinar la corba granulomètrica del granulat per utilitzar, que ha d'estar
continguda dins d'un dels fusos següents:
┌────────────────────────────────────────────────┐
│
│ Tamisatge ponderal acumulat (%) │
│Tamís UNE-EN│────────────────────────────────── │
│ 933-2 (mm) │
ZA25
ZA20
ZAD20
│
│────────────│───────────────────────────────────│
│
40
│
100
--│
│
25
│
75-100
100
100
│
│
20
│
65-90
75-100
65-100
│
│
8
│
40-63
45-73
30-58
│
│
4
│
26-45
31-54
14-37
│
│
2
│
15-32
20-40
0-15
│
│
0,500
│
7-21
9-24
0-6
│
│
0,250
│
4-16
5-18
0-4
│
│
0,063
│
0-9
0-9
0-2
│
└────────────────────────────────────────────────┘
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La fracció retinguda pel tamís 0.063 mm (UNE-EN 933-2) ha de ser inferior a 2/3 a la fracció
retinguda pel tamís 0,250 mm (UNE-EN 933-2).
Índex de llenques (UNE-EN 933-3): < 35
Coeficient de desgast "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2):
- Trànsit T0 a T2: < 30
- T3, T4 i vorals: < 35
Per a materials reciclats procedents de ferms de carretera o demolicions:
- Trànsit de T00 a T2: > 40
- Trànsit T3, T4 i vorals: > 45
Per a capes granulars per a l’assentament de canonades: > 40
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):
- T00 a T1: > 40
- T2 a T4 i vorals de T00 a T2: > 35
- Vorals de T3 i T4: > 30
Plasticitat:
- Trànsit T00 a T4: No plàstic
- Vorals sense pavimentar:
- Límit líquid (UNE 103103): < 30
- Índex de plasticitat (UNE 103104): < 10
Coeficient de neteja (Annex C de la UNE 146130): < 2
Si el material prové de reciclatge d’ enderrocs (condicions addicionals):
- Inflament (NLT-111): < 2%
- Contingut de materials petris: >= 95%
- Contingut de restes d’asfalt: < 1% en pes
- Contingut de fusta: < 0,5% en pes
Composició química:
- Compostos de sofre (SO3) (UNE EN 1744-1) en el cas que
el material estigui en contacte amb capes tractades amb ciment: < 0,5 %
- A la resta: < 1%
Si s’utilitza àrid siderúrgic d’acereries, haurà de complir:
- Expansivitat (UNE EN 1744-1): < 5%
Si s’utilitza àrid siderúrgic d’alt forn, haurà de complir:
- Desintegració per silicat bicàlcic o per ferro (UNE EN 1744-1): Nul
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a
firmes y pavimentos.
* Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del
firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:
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Decret Legislatiu
1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
reguladora dels residus.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Abans de començar l’obra, quan hagi canvi de procedè ncia del material, o amb la freqüència indicada durant la seva execució, es
realitzaran els següents assaigs d’identificació del material:
- Per a cada 1000 m3 o fracció diària i sobre 2 mostres:
- Assaig granulomètric (UNE EN 933-1),
- Assaig d’equivalent de sorra (UNE EN 933-8)
- I en el seu cas, assaig de blau de metilè (UNE EN 933-9)
- Per a cada 5000 m3, o 1 cada setmana si el volum executat és menor:
- Determinació dels límits d’Atterberg (UNE 103103 i UNE 103104)
- Assaig Próctor Modificat (UNE 103501)
- Humitat natural (UNE EN 1097-5)
- Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum executat és menor:
- Coeficient de desgast de “Los Angeles” (UNE-EN 1097-2)
- Coeficient de neteja (Annex C, UNE 146130), cada 1500 m3, o cada 2 dies si el volum executat és menor.
El Director de les obres podrà reduir a la meitat la freqüè ncia dels assaigs si considera que els materials són suficientment homogenis, o si
en el control de recepció de la unitat acabada s’han aprovat 10 lots consecutius.
OPERACIONS DE CONTROL EN TOT-U ARTIFICIAL:
Abans de començar l’obra, quan hagi canvi de procedè ncia del material, o amb la freqüència indicada durant la seva execució, es
realitzaran els següents assaigs d’identificació del material:
- Per a cada 5000 m3, o 1 cada setmana si el volum executat és menor:
- Índex de llenques (UNE EN 933-3)
- Partícules triturades (UNE EN 933-5
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Els resultats dels assaigs d’identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas contrari, no s’autoritzarà l’ús del
material corresponent.

B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS
B051 - CIMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0512401.
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)
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- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició.
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de
produir un morter o un formigó que conservi la seva traballabilitat en un te mps 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
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 │
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│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ 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 durab
ilitat especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1.
CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC):
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris.
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 956/2008 de
6 de juny.
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 14647.
CIMENTS BLANCS (BL):
Han d’estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305
i homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de
paleta) que compleixin amb l’especificació de blancor.
Índex de blancor (UNE 80117): >= 85
D’acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d’octubre i L’ Ordre Ministerial de 17 de gener de
1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).
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La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, quí miques i de durabilitat
que han de complir els ciments comuns blancs són les mateixes que les especificades per als
ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1.
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir
el ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les especificades per al
ciment homòleg a la norma UNE-EN 413-1.
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):
D’acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d’octubre i L’ Ordre Ministerial de 17 de gener de
1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l’aigua de mar segons el
tipus, subtipus i addicions:
┌──────────────────────────────────────────────────────┐
│
Denominació
│ Designació
│
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland
│
I
│
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland amb escòria
│
II/A-S
│
│
│
II/B-S
│
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland amb fum de sílice
│
II/A-D
│
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland amb Putzolana
│
II/A-P
│
│
│
II/B-P
│
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland amb cendres
│
II/A-V
│
│ volants
│
II/B-V
│
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment amb escòries de
│
III/A
│
│ forn alt
│
III/B
│
│
│
III/C
│
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment putzolànic
│
IV/A
│
│
│
IV/B
│
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment compost
│ CEM V/A
│
└──────────────────────────────────────────────────────┘
Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, quí
miques i de durabilitat que han de complir són les corresponents als ciments comuns homòlegs
de la norma UNE-EN 197-1.
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques.
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 intempè rie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves
condicions.
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments:
- Classes 22,5 i 32,5: 3 mesos
- Classes 42,5 : 2 mesos
- Classes 52,5 : 1 mes
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat 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 criterios de
conformidad.
UNE 80305:2001 Cementos blancos.
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al
agua de mar.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS DE CALÇ (CAC):
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge
CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a construcció i per a la fabricació de productes de
construcció,
- Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a construcció i per a la fabricació de productes de construcció:
- Sistema 1+: Certificació de Conformitat CE
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
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- 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
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS RESISTENTS A L’AIGUA DE MAR (MR):
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:
- número de referència de la comanda
- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment
- identificació del fabricant i de l’adreça de subministrament
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris
- quantitat que es subministra
- identificació del vehicle que transporta el ciment
- en el seu cas, l’etiquetatge corresponent al marcatge CE
En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent informació:
- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris
- dates de fabricació i d’envasat (indicant setmana i any)
- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte
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
OPERACIONS DE CONTROL:
La recepció del ciment haurà d’incloure al menys , dues fases obligatòries:
- Una primera fase de comprovació de la documentació
- Una segona fase de inspecció visual del subministrament
Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú, de comprovació del tipus i classe de ciment i de les
característiques físiques químiques i mecàniques mitjançant la realització d’assaigs de identificació i, si es el cas, d’assaigs complementaris.
Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció ha de comprovar que la documentació es la requerida.
Aquesta documentació estarà compresa per:
- Albarà o full de subministrament.
- Etiquetatge
- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de Conformitat del Reial Decret 1313/1988
- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del fabricant signat.
- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació precisa de reconeixements del distintiu.
En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sot metre el ciment a una inspecció visual per comprovar que no ha
patit alteracions o barreges indesitjades.
La tercera fase s’activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el Responsable així ho estableixi per haver donat
resultats no conformes en les fases anteriors o per haver detectat defectes en l’ú s de ciments d’anteriors remeses.
En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l’obra i cada 200 t de ciment de la mateixa designació i procedència durant
l’execució, assaigs d’acord amb l’establer en els Annexes 5 i 6 de la RC-08.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
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Les mostres es prendran segons l’indicat en la RC-08. Per a cada lot de control sotmès a assaig s’extrauran tres mostres, una per tal de
realitzar els assaigs de comprovació de la composició, l’altre per els assaigs físics, mecànics i químics i l’altre per ser conservada
preventivament.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
A efectes de la fase primera, no s’aprovarà l’ús de ciments els quals el etiquetatge i la documentació no es correspongui amb el ciment
sol·licitat, quan la documentació no estigui completa i quan no es reuneixin tots els requisits establerts.
A efectes de la segona fase, no s’aprovarà l’ú s de ciments que presentin símptomes de meteorització rellevant, que contingui cossos
estranys i que no resulti homogènia en el seu aspecte o color.
A efectes de la tercera fase, no s’aprovarà l’ús de ciments que no compleixin els criteris establerts en l’apartat A5.5 de la RC-08.
Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es rep etiran els assaigs per duplicat, sobre dues mostres obtingudes
de l’acopi existent a obra. S’acceptarà el lot únicament si els resultats obtinguts en les dues mostres són satisfactoris.

B053 - CALÇS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0532310.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, compost principalment per òxids o
hidròxids de calci amb o sense òxids o hidròxids de magnesi i quantitats menors d'òxids de
silici, ferro i alumini.
S'han considerat els tipus següents:
- Calç amarada en pasta CL 90
- Calç aèria CL 90
- Cal hidràulica natural NHL 2
- Cal hidràulica natural NHL 3,5
- Cal hidràulica natural NHL 5
CALÇ AMARADA EN PASTA:
Si és amarada en pasta, ha d'estar apagada i barrejada amb aigua, amb la quantitat justa per
obtenir una pasta de consistència adequada a l'us a la que es destini.
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
CALÇ AÈRIA CL 90:
Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters.
Contingut de CaO + MgO (UNE-EN 459-2): >= 90% en pes
Contingut de MgO (UNE-EN 459-2): <= 5% en pes
Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2): <= 2% en pes
Contingut de CO2 (UNE-EN 459-2): <= 4% en pes
Finura de la mòlta per a calç en pols (UNE-EN 459-2)
- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 7%
- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2%
Estabilitat de volum (UNE-EN 459-2)
- Pastes amarades: Passa
- Altres calçs:
- Mètode de referència: <= 20
- Mètode alternatiu: <= 2
Densitat aparent per a calç en pols (UNE-EN 459-2) Da: 0,3 <= Da <= 0,6 kg/dm3
Aigua lliure (humitat) (UNE-EN 459-2) (h):
- Pastes amarades: 45% < h < 70%
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- Altres calçs: <= 2%
Requisits de reactivitat i granulometria:
- Retingut pel tamí s de 3 mm: 0%
- Retingut pel tamís de 2 mm: <=5%
- Reactivitat amb aigua t’60ºC: <= 15 min.
CALÇ HIDRÀULICA NATURAL:
Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2): =< 3% en masa
(un contigut de SO3 > 3% i < 7% es admissible, amb la condició de que l’estabilitat sigui
confirmada després de 28 dies de conservació en aigua, segons l’ assaig donat en la norma UNEEN 196-2)
Contingut de calç lliure (UNE-EN 459-2):
- Calç del tipus NHL 2: >= 15% en pes
- Calç del tipus NHL 3,5: >= 9% en pes
- Calç del tipus NHL 5: >= 3 % en pes
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: S’ha de
mecànics que permetin el
estanques.
A les obres de poc volum
experimenti alteració de

transportar en cisternes pressuritzades dotades de medis pneumàtics o
ràpid transvasament a sitges d’em magatzematge. Aquestes han de ser
el subministrament ha de poder ser en sacs, de manera
les seves característiques.

que no

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: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 459-1:2002 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y
criterios de conformidad
UNE-EN 459-1/AC:2002 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y
criterios de conformidad.
UNE-EN 459-2:2002 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo.
UNE-EN 459-3:2002 Cales para la construcción. Parte 3: Evaluación de la conformidad.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge
CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a preparació de morters de fàbrica, revestiments interiors i exteriors i altres productes de construcció:
- Sistema 2: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la Producció en Fàbrica
Per a cada remesa caldrà un albarà amb una documentació annexa i un full de característiques.
A l’embalatge, o be a l’albarà de lliurament, hi ha de constar com a mínim la següent informació:
- Nom o marca comercial i adreça del fabricant
- Referència a la norma UNE-EN 459-1
- Designació de la calç segons l’apartat 4 de l’esmentada norma
- Data de subministrament i de fabricació
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- Designació comercial i tipus de cal.
- Identificació del vehicle de transport
- Referència de la comanda
- Quantitat subministrada
- Nom i adreça del comprador i destí
- Si es el cas, certificat acreditatiu del compliment de les especificacions obligatòries i/o acreditatiu de la homologació de la marca, segell o
distintiu de qualitat.
- Instruccions de treball si fos necessari
- Informació de seguretat si fos necessària.
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de
juliol on ha de constar, com a mínim:
- Numero identificador del organisme notificat
- Nom i adreça del fabricant
- Els dos darrers dígits de la data de marcatge
- Numero del certificat de conformitat
- Referència a la UNE EN 459-1
- Descripció del producte
- Informació sobre els requisits essencials.
Al full de característiques hi ha de figurar al menys:
- Referència del albarà
- Denominació comercial i tipus de cal
- Contingut d’òxids de calci i magnesi
- Contingut de diòxids de carboni
- Finor
- Reactivitat
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció de les condicions de subministrament de la calç, d’acord a la norma PG3 , i recepció del certificat de qualitat del fabricant
conforme a les especificacions exigides.
- Abans de començar l’ obra, i cada 500 t de material de les mateixes característiques, s’han de realitzar els assaigs identificatius
corresponents a la designació concreta.
S’han d’extraure dues mostres, una per realitzar els assajos de recepció i l’altra per assaigs de contrast que s’ha de conservar al menys cent
dies.
Els assaigs de recepció han de ser els següents:
- Contingut d’òxid càlcic i magnèsic ( UNE-EN 459-2)
- Contingut d’anhídrid carbònic (UNE-EN 459-2)
- Reactivitat a l’aigua (UNE 80502)
- Finor de molta (UNE-EN 459-2 )
S’han de realitzar controls addicionals, mensualment i tres cops com a mínim durant l’execució. Per a cada tipus de calç s’han de realitzar
obligatòriament els assaigs de recepció necessaris per a comprovar les seves característiques especifiques.
Els mètodes d’assaigs es descriuen en la UNE-EN 459-2.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres s’han de prendre segons l’indicat en el PG3 article 200 i els criteris que exposi la DF. De cada lot s’han d’extraure dos mostres,
una per realitzar els assaigs de recepció i l’altra per als assaigs de contrast, que s ’haurà de conservar durant al menys 100 dies. S’ha de
prendre una tercera mostra si el subministrador de calç ho sol·licita.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
La DF ha d’indicar les mesures a adoptar en el cas que no es compleixin les especificacions establertes al plec.
La remesa no s’ha d’acceptar si, en el moment d’obrir el recipient que la conté apareix en estat grumollós o aglomerat.
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B06 - FORMIGONS DE COMPRA
B064 - FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B064300C,B064500B.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central
formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol
d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han
d'estar d'ac ord amb les prescripcions de la EHE-08.
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i
s'expressarà, com a mínim, la següent informació:
- Consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat
La designació per propietats s’ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A
- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó
pretesat
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90100)
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S
seca
- TM: Grandària màxima del granulat en mm.
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la
mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària
màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions
derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment).
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de
les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistencia i contingut
en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador
les haurà de garantir, indicant
també, la relació aigua/ciment que ha emprat.
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la
designació , les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s’han
d’especificar abans de l'inici del subministrament.
El formigó ha de complir amb les exigè ncies de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la
norma EHE-08.
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres
volants sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de
silici no podrà excedir el 10%
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'u s de
cendres volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si
s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de
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silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s’especifica
a l’article 37.3.2 de la norma EHE-08
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la
producció segons l’art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l’anàlisi a
l’abast de la DF, o disposarà d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN
450.
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l’article 29.2 de la EHE-08 i complir la
UNE EN 934-2
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment
utilitzat.
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d’edat, es podran admetre com a valors de
resistència a j dies d’edat els valors resultants de la fórmula segü ent:
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm
- ßcc = exp{s [1 – (28/t)1/2]}
(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l’edat del
formigó, t: edat del formigó en dies, s: c oeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per
a ciments d’alta resistència i enduriment rà pid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ci ments
normals i d’enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM 42,5), = 0,38 per a ciments d’enduriment lent
(CEM 32,25))).
Valor mínim de la resistència:
- Formigons en massa >= 20 N/mm2
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2
Tipus de ciment:
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),
Ciments per a usos especials ESP
VI-1 (UNE 80307)
- Formigó armat : Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B (UNE-EN 197-1)
- Formigó pretesat : Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i CEM
II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1)
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305)
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als
sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació
(UNE-EN 14216)
Classe del ciment: 32,5 N
Densitats dels formigons:
- Formigons en massa (HM):
- 2.300 kg/m3 si fck <=50 N/mm2
- 2.400 kg/m3 si fck > 50 N/mm2
- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en
funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant
el tipus d'exposició més favorable ha de ser:
- Obres de formigó en massa: >= 200 kg/m3
- Obres de formigó armat: >= 250 kg/m3
- Obres de formigó pretesat: >= 275 kg/m3
- A totes les obres: <= 500 kg/m3
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La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció
de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus
d'exposició més favorable ha de ser:
- Formigó en massa: <= 0,65
- Formigó armat: <= 0,65
- Formigó pretesat: <= 0,60
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):
- Consistència seca: 0 - 2 cm
- Consistència plàstica: 3 - 5 cm
- Consistència tova: 6 - 9 cm
- Consistència fluida: 10-15 cm
- Consistència líquida: 16-20 cm
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment:
- Si l’aigua és standard: < 175 kg/m3
- Si l’aigua és reciclada: < 185 kg/m3
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:
- Consistència seca: Nul
- Consistència plàstica o tova: ± 1 cm
- Consistència fluida: ± 2 cm
- Consistència líquida: ± 2 cm
FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS “IN SITU”
Tamany màxim del granulat. El mes petit dels següents valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d’acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
- Contingut de ciment:
- Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3
- Formigons submergits: >= 375 kg/m3
- Relació aigua-ciment (A/C): < 0,6
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):
- Granulat gruixut d > 8 mm: >= 400 kg/m3
- Granulat gruixut d <= 8 mm: >= 450 kg/m3
Consistència del formigó:
┌────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Assentament con
│
Condicions
│
│
d’Abrams(mm)
│
d’ús
│
│------------------------------------------------------------│
│
130 <= H <= 180 │ - Formigó abocat en sec
│
│
H >= 160
│ - Formigó bombejat, submergit o
│
│
│
abocat sota aigua amb tub tremie
│
│
H >= 180
│ - Formigó submergit, abocat sota
│
│
│
fluid estabilitzador amb tub tremie │
└────────────────────────────────────────────────────────────┘
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s’ han de mantenir
durant tot el procés de formigonat, per tal d’evitar embussos als tubs de formigonar.
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES “IN SITU”
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat:
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┌──────────────────────────┐
│ Grandària
│ Contingut │
│ màxima del │ mínim de │
│ granulat(mm) │ ciment(kg)│
│------------------------- │
│
32
│
350
│
│
25
│
370
│
│
20
│
385
│
│
16
│
400
│
└──────────────────────────┘
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d’acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat :
- Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3
- Formigons submergits: >= 375 kg/m3
- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):
- Granulat gruixut D <= 16 mm: <= 450 kg/m3
- Granulat gruixut D > 16 mm: = 400 kg/m3
- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s’ han de mantenir
durant tot el procés de formigonat, per tal d’evitar embussos als tubs de formigonar.
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de
treball i el corresponent tram de prova (apartat d’execució). Dita fórmula inclourà:
- La identificació i proporció ponderal (en sec) de cada fracció d’àrid a la mescla.
- La granulometria de la mescla d’àrids pels tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm;
2 mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2.
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a la mescla
total.
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies.
- La consistència del formigó fresc, i si és el cas, el contingut d’aire ocluït.
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450
kg/m3, inclòs el ciment.
Contingut de ciment: >= 300 kg/m3
Relació aigua/ciment: <= 0,46
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313): 2 - 6 cm
Proporció d’aire ocluït (UNE 83315): <= 6%
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatò ria la utilització d’un inclusor d’aire, i
en aquest cas, la proporció d’aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en
volum.
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams: ± 1 cm

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

B065 - FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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B065760C,B065960C.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central
formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol
d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han
d'estar d'ac ord amb les prescripcions de la EHE-08.
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i
s'expressarà, com a mínim, la següent informació:
- Consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat
La designació per propietats s’ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A
- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó
pretesat
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90100)
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S
seca
- TM: Grandària màxima del granulat en mm.
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la
mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària
màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions
derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment).
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de
les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistencia i contingut
en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador
les haurà de garantir, indicant
també, la relació aigua/ciment que ha emprat.
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la
designació , les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s’han
d’especificar abans de l'inici del subministrament.
El formigó ha de complir amb les exigè ncies de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la
norma EHE-08.
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres
volants sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de
silici no podrà excedir el 10%
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'u s de
cendres volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si
s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de
silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s’especifica
a l’article 37.3.2 de la norma EHE-08
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la
producció segons l’art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l’anàlisi a
l’abast de la DF, o disposarà d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut
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Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN
450.
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l’article 29.2 de la EHE-08 i complir la
UNE EN 934-2
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment
utilitzat.
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d’edat, es podran admetre com a valors de
resistència a j dies d’edat els valors resultants de la fórmula segü ent:
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm
- ßcc = exp{s [1 – (28/t)1/2]}
(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l’edat del
formigó, t: edat del formigó en dies, s: c oeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per
a ciments d’alta resistència i enduriment rà pid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ci ments
normals i d’enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM 42,5), = 0,38 per a ciments d’enduriment lent
(CEM 32,25))).
Valor mínim de la resistència:
- Formigons en massa >= 20 N/mm2
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2
Tipus de ciment:
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),
Ciments per a usos especials ESP
VI-1 (UNE 80307)
- Formigó armat : Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B (UNE-EN 197-1)
- Formigó pretesat : Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i CEM
II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1)
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305)
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als
sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació
(UNE-EN 14216)
Classe del ciment: 32,5 N
Densitats dels formigons:
- Formigons en massa (HM):
- 2.300 kg/m3 si fck <=50 N/mm2
- 2.400 kg/m3 si fck > 50 N/mm2
- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en
funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant
el tipus d'exposició més favorable ha de ser:
- Obres de formigó en massa: >= 200 kg/m3
- Obres de formigó armat: >= 250 kg/m3
- Obres de formigó pretesat: >= 275 kg/m3
- A totes les obres: <= 500 kg/m3
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció
de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus
d'exposició més favorable ha de ser:
- Formigó en massa: <= 0,65
- Formigó armat: <= 0,65
- Formigó pretesat: <= 0,60
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):

43

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

PBE URBANITZACIÓ JARDÍ DE L'AMETLLER A VILAGRASSA
Concepte: Eix 6/FEDER/Camí de Sant Jaume
Promotor: Diputació de Lleida,
Arquitecte: Salvador Gine Macià, Setembre 2020

- Consistència seca: 0 - 2 cm
- Consistència plàstica: 3 - 5 cm
- Consistència tova: 6 - 9 cm
- Consistència fluida: 10-15 cm
- Consistència líquida: 16-20 cm
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment:
- Si l’aigua és standard: < 175 kg/m3
- Si l’aigua és reciclada: < 185 kg/m3
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:
- Consistència seca: Nul
- Consistència plàstica o tova: ± 1 cm
- Consistència fluida: ± 2 cm
- Consistència líquida: ± 2 cm
FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS “IN SITU”
Tamany màxim del granulat. El mes petit dels següents valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d’acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
- Contingut de ciment:
- Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3
- Formigons submergits: >= 375 kg/m3
- Relació aigua-ciment (A/C): < 0,6
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):
- Granulat gruixut d > 8 mm: >= 400 kg/m3
- Granulat gruixut d <= 8 mm: >= 450 kg/m3
Consistència del formigó:
┌────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Assentament con
│
Condicions
│
│
d’Abrams(mm)
│
d’ús
│
│------------------------------------------------------------│
│
130 <= H <= 180 │ - Formigó abocat en sec
│
│
H >= 160
│ - Formigó bombejat, submergit o
│
│
│
abocat sota aigua amb tub tremie
│
│
H >= 180
│ - Formigó submergit, abocat sota
│
│
│
fluid estabilitzador amb tub tremie │
└────────────────────────────────────────────────────────────┘
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s’ han de mantenir
durant tot el procés de formigonat, per tal d’evitar embussos als tubs de formigonar.
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES “IN SITU”
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat:
┌──────────────────────────┐
│ Grandària
│ Contingut │
│ màxima del │ mínim de │
│ granulat(mm) │ ciment(kg)│
│------------------------- │
│
32
│
350
│
│
25
│
370
│
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│
20
│
385
│
│
16
│
400
│
└──────────────────────────┘
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d’acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat :
- Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3
- Formigons submergits: >= 375 kg/m3
- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):
- Granulat gruixut D <= 16 mm: <= 450 kg/m3
- Granulat gruixut D > 16 mm: = 400 kg/m3
- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s’ han de mantenir
durant tot el procés de formigonat, per tal d’evitar embussos als tubs de formigonar.
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de
treball i el corresponent tram de prova (apartat d’execució). Dita fórmula inclourà:
- La identificació i proporció ponderal (en sec) de cada fracció d’àrid a la mescla.
- La granulometria de la mescla d’àrids pels tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm;
2 mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2.
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a la mescla
total.
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies.
- La consistència del formigó fresc, i si és el cas, el contingut d’aire ocluït.
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450
kg/m3, inclòs el ciment.
Contingut de ciment: >= 300 kg/m3
Relació aigua/ciment: <= 0,46
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313): 2 - 6 cm
Proporció d’aire ocluït (UNE 83315): <= 6%
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatò ria la utilització d’un inclusor d’aire, i
en aquest cas, la proporció d’aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en
volum.
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams: ± 1 cm

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

B06N - FORMIGONS D'ÚS NO ESTRUCTURAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B06NLA2C.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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Formigons que no aporten
responsabilitat estructural a la construcció, però col·laboren a
millorar la durabilitat del formigó estructural (formigons de neteja) o aporten el volum
necessari d’un material resistent per a conformar la geometria requerida per un fi concret.
S'han considerat els materials següents:
- Formigons de neteja, destinats a evitar la contaminació de les armadures i la dessecació del
formigó estructural al procés d’abocat
- Formigó no estructural destinat a conformar volums de material resistent
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els ciments que es poden utilitzar en formigó no estructural són:
- Prefabricats no estructurals: Ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C
- Formigons de neteja i replens de rases: Ciments comuns
- Altres formigons executats a l’obra: Ciment per a usos especials ESP VI-1 i ciments comuns
excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C
Els àrids a utilitzar poden ser s orres i graves rodades o procedents de matxuqueig, o
escòries siderúrgiques adequades. S’ha de poder utilitzar fins a un 100 % d’àrid gros
reciclat, sempre que compleixi amb les especificacions de l’annex 15 de la EHE-08 amb respecte
a les condicions físico-mecàniques i als requisits químics.
S’hauran d’utilitzar additius reductors d’aigua, ja que els formigons d’ús no estructural
contenen poc ciment.
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han
d'estar d'ac ord amb les prescripcions de la EHE-08.
El control dels components s’ha de realitzar d’acord als àmbits 0101, 0521, 0531, 0701 i 1011.
Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment.
La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm.
Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima del
granulat.
Els formigons no estructurals han de tenir una resistència característica mínima de 15 N/mm2,
i es recomanable que l a mida màxima del granulat sigui inferior a 40 mm.
Es tipificaran HNE-15/C/TM, on C= consistència i TM = mida màxima del granulat.
S’ha d’utilitzar preferentment, formigó de resistència 15 N/mm2 , tret que la DF indiqui el
contrari.
En cap cas la proporció en pes de l’additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment
utilitzat.
Si s’utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment.
Classe resistent del ciment: >= 32,5
Contingut de ciment: >= 150 kg/m3
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):
- Consistència seca: 0 - 2 cm
- Consistència plàstica: 3 - 5 cm
- Consistència tova: 6 - 9 cm
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:
- Consistència seca: Nul
- Consistència plàstica o tova: ± 1 cm
Toleràncies respecte de la dosificació:
- Contingut de ciment, en pes: ± 3%
- Contingut de granulats, en pes: ± 3%
- Contingut d’aigua: ± 3%
- Contingut d’additius: ± 5%
- Contingut d’addicions: ± 3%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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Subministrament: En camions formigonera.
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una
barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres
substàncies que puguin alterar la composició original.
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón
estructural (EHE-08).
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents:
- Identificació del subministrador
- Número del certificat de marcatge CE,o identificació d’autoconsum
- Nom de la central de formigó
- Identificació del peticionari
- Data i hora de lliurament
- Quantitat de formigó subministrat
- Designació del formigó d’acord amb l’ annex 18 de la EHE, indicant el tipus (HL- per a formigons de neteja i HNE- per a formigons no
estructurals), la resistència a compressió o la dosificació de ciment, la consistència i la mida mà xima del granulat.
- Dosificació real del formigó incloent com a mínim la informació següent:
- Tipus i contingut de ciment
- Relació aigua ciment
- Contingut en addicions, si es el cas
- Tipus i quantitat d’additius
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha
- Identificació del ciment, additius i addicions emprats
- Identificació del lloc de subministrament
- Identificació del camió que transporta el formigó
- Hora límit d’ús del formigó
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Aprovació de la dosificació presentada pel contractista
- Control de les condicions de subministrament.
- Comprovació de la consistència (con d’Abrams) (UNE-EN 12350-2)
- Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la dosificació correcta.
La DF ha de poder eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que es vagi a subministrar estigui en
possessió d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi d’un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6
mesos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
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La dosificació proposada ha de garantir la resistència exigida al plec de condicions.
No s’ha d’acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del plec.
Quan la consistència s’hagi definit pel seu tipus, segons l’art. 31.5, s’ac ceptarà el formigó si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts
està compresa dins del interval corresponent.
Si s’ha definit pel seu assentament, s’acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui compresa dins de la tolerància exigida.
El incompliment d’aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.

B07 - MORTERS DE COMPRA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B071U003,B0704200,B0710150.
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 refractari
- Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres
- Morter de ram de paleta
El morter d'anivellament és una barreja de granulats fins, ciment i additius orgànics, que al
afegir-li aigua forma una pasta fluida per escampar sobre terres existents i fer una capa de 2
a 5 mm de gruix de superfície plana i horitzontal amb acabat porós.
El morter refractari és un morter de terres refractàries i aglomerant específic per a resistir
altes temperatures, utilitzat per a la col·locació de maons refractaris a forns, llars de foc,
etc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:
Mescla de conglomerants càrregues minerals i additius orgà nics 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 cà rregues
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 caracterí stiques 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 CIMENTÓS (C):
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Característiques dels adhesius d’adormiment normal:
- Adherència inicial (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2
- Adherència després d’immersió en aigua (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2
- Adherència després d’envelliment amb calor (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2
- Adherència després de cicles gel-desgel (UNE-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 (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2 (abans de les 24 h)
- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 10 min)
Característiques especials:
- Lliscament (UNE-EN 1308): <= 0,5 mm
Característiques addicionals:
- Alta adherència inicial (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2
- Alta adherència després d’immersió en aigua (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2
- Alta adherència després d’envelliment amb calor (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2
- Alta adherència inicial després de cicles de gel-desgel (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2
- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)
ADHESIUS EN DISPERSIÓ (D):
Característiques fonamentals :
- Adherència inicial (UNE-EN 1324): >= 1 N/mm2
- Adherència després d’envelliment amb calor (UNE-EN 1324): >= 1 N/mm2
- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Característiques especials:
- Lliscament (UNE-EN 1308): <= 0,5 mm
Característiques addicionals:
- Adherència després d’immersió en aigua (UNE-EN 1324 ): >= 0,5 N/mm2
- Adherència a alta temperatura (UNE-EN 1324): >= 1 N/mm2
- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)
ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R):
Característiques fonamentals :
- Adherència inicial (UNE-EN 12003): >= 2 N/mm2
- Adherència després d’immersió en aigua (UNE-EN 12003): >= 2 N/mm2
- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Característiques especials:
- Lliscament (UNE-EN 1308): <= 0,5 mm
Característiques addicionals:
- Adherència després del xoc tèrmic (UNE-EN 12003): >= 2 N/mm2
MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI:
El morter sintètic de resines epoxi és un morter 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
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Resistència a flexotracció a 28 dies : 90 - 120 kg/m2
MORTER DE RAM DE PALETA:
Mescla formada per un o varis conglomerants inorgà nics, 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 (UNE-EN 1015-10): <= 1300 kg/m3
- Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines:
- Mida màxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm
- Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9)
- Reacció davant del foc:
- Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%: Classe A1
- Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%: Classe segon s UNE-EN 13501-1
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: en envasos tancats hermèticament.
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra
i protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials.
Temps màxim d'emmagatzematge:
- Morter adhesiu: 1 any
- Morter amb resines sintètiques o morter polimèric: 6 mesos

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
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Criteri d’amidament: quantitat 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.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADHESIU PER RAJOLES CERÀMIQUES:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge
CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos per a la construcció:
- Sistema 3: Declaració de conformitat del fabricant i Assaig inicial de tipus
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
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE RAM DE PALETA:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge
CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * Morter amb una composició i sistema de fabricació escollits pel fabricant
per tal d'obtenir les propietats especificades (concepte de prestació):
- Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la Producció en Fàbrica
- Productes per a murs, pilars i particions (morters prescrits*). * Morter que es fabrica en unes proporcions predeterminades i que les
seves propietats depenen de les proporcions dels components que s'han declarat (concepte de recepta):
- Sistema 4: Declaració 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
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- 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
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE
RESINES:
A l'envàs hi ha de figurar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions d'utilització
- Composició i característiques del morter
OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA:
Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del fabricant, segons les exigències del plec de
condicions.
Abans de l’inici de l’obra, i amb freqüència setmanal durant la seva execució, es comprovarà la consistència del morter mitjançant el
mètode establert a la UNE EN 1015-4, i es prepararà una sèrie de 3 provetes prismàtiques de 4x4x16 cm per tal d’obtenir la resistència a
compressió (UNE-EN 1015-11)
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA:
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la UNE-EN 1015-11.
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT, EN MORTERS DE RAM DE PALETA:
No es podran utilitzar a l’obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d’ acord a les condicions exigides.
El valor de resistència a compressió obtingut ha de correspondre a les especificacions de projecte:
- Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptarà el lot.
- Si resulta inferior al 90% s'encarregarà un càlcul estructural que determini el coeficient de seguretat del element corresponent.
S'acceptarà el lot si aquest coeficient no és inferior al 90 % del previst en el projecte.

B071 - MORTERS AMB ADDITIUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B071U003,B0710150.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials.
- Morter de ram de paleta
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
MORTER DE RAM DE PALETA:
Mescla formada per un o varis conglomerants inorgà nics, 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:
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- 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 (UNE-EN 1015-10): <= 1300 kg/m3
- Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines:
- Mida màxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm
- Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9)
- Reacció davant del foc:
- Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%: Classe A1
- Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%: Classe segon s UNE-EN 13501-1
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: en envasos tancats hermèticament.
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra
i protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials.
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
MORTER DE RAM DE PALETA:
UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones para los morteros de albañilería. Parte 2: Morteros para
albañilería.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE RAM DE PALETA:
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El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge
CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * Morter amb una composició i sistema de fabricació escollits pel fabricant
per tal d'obtenir les propietats especificades (concepte de prestació):
- Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la Producció en Fàbrica
- Productes per a murs, pilars i particions (morters prescrits*). * Morter que es fabrica en unes proporcions predeterminades i que les
seves propietats depenen de les proporcions dels components que s'han declarat (concepte de recepta):
- Sistema 4: Declaració 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
OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA:
Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del fabricant, segons les exigències del plec de
condicions.
Abans de l’inici de l’obra, i amb freqüència setmanal durant la seva execució, es comprovarà la consistència del morter mitjançant el
mètode establert a la UNE EN 1015-4, i es prepararà una sèrie de 3 provetes prismàtiques de 4x4x16 cm per tal d’obtenir la resistència a
compressió (UNE-EN 1015-11)
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA:
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la UNE-EN 1015-11.
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT, EN MORTERS DE RAM DE PALETA:
No es podran utilitzar a l’obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d’ acord a les condicions exigides.
El valor de resistència a compressió obtingut ha de correspondre a les especificacions de projecte:
- Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptarà el lot.
- Si resulta inferior al 90% s'encarregarà un càlcul estructural que determini el coeficient de seguretat del element corresponent.
S'acceptarà el lot si aquest coeficient no és inferior al 90 % del previst en el projecte.

B0A - FERRETERIA
B0A1 - FILFERROS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0A14200.
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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 l’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: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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FILFERRO D'ACER:
* UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias.
FILFERRO D'ACER GALVANITZAT:
* UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. Designación de calidades. Caracterisicas generales.
* UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de suministro.
FILFERRO PLASTIFICAT:
* UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Recubrimientos orgánicos sobre el alambre.
Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo).

B0A2 - TELES METÀL·LIQUES I PLÀSTIQUES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0A216SG.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Entramats amb filferros, per procediments diversos (torsió simple o triple, teixit simple o
doble) amb filferros d'acer.
S'han considerat els tipus següents:
- De torsió simple
- De torsió triple
- De teixit senzill de filferro ondulat
- De teixit doble de filferro ondulat
- Amb remat superior decoratiu
S'han considerat els acabats dels filferros següents:
- Galvanitzat
- Galvanitzat i plastificat
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La tela ha de tenir un pas de malla constant i uniforme.
La secció dels filferros ha de ser constant a tota la malla.
La tela no ha de tenir filferros tallats o empalmats si no és a les vores.
Si l'acabat superficial és plastificat, el plàstic ha de ser llis sense discontinuïtats ni
d'altres imperfeccions superficials, i el filferro ha de ser 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.
Els filferos han de complir les especificacions de la norma UNE 36-722. Si son galvanitzats
també han de complir les de les normes UNE 37-502 i UNE 37-506, i si son plastificats les de
la UNE 37-732.
Protecció de galvanització (UNE 37506): Ha de complir
Puresa del zinc, en pes: >= 98,5%
Toleràncies:
- Pas de malla: ± 7%
TELA METÀL·LICA DE TORSIÓ SIMPLE:
Toleràncies:
- Pas de malla:
- Malla de 40 mm: ± 3,0 mm
- Malla de 50 mm: ± 3,5 mm
- Malla de 60 mm: ± 4,0 mm
- Alçària de la tela:
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- Malla de 40 mm:
- Malla de 50 mm:
- Malla de 60 mm:

± 30 mm
± 40 mm
± 50 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En rotlles.
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
TELA METÀL·LICA DE TORSIÓ SIMPLE:
* UNE 36738:1995 Alambre de acero y productos de alambres para cerramientos. Enrejado simple
torsión.
ALTRES TELES:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL EN TELA METÀL·LICA DE TORSIÓ:
Per a cada subministrament que arribi a l’ obra, corresponent a un mateix tipus de malla, el control serà:
- Inspecció visual del material subministrat, en especial l’ aspecte del recobriment, i recepció del corresponent certificat de qualitat del
fabricant on es garanteixin les condicions exigides. En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o altra legalment reconeguda a un
país de la UE, es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs
corresponents al subministrament rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de producte.
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s’ ha de fer les comprovacions següents:
- Sempre que hi canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l’ obra, es realitzaran els assaigs de comprovació de les
característiques mecàniques del filferro. ((UNE-EN 10218-1)
- Comprovació geomètrica del diàmetre del filferro i del pas de malla (5 determinacions).
- Comprovació del galvanitzat: si s’escau, assaigs d’adherència i massa del recobriment (mètodes no destructius) (5 determinacions).
L’acabat galvanitzat, seguirà les normes UNE-EN ISO 1461, UNE-EN ISO 14713, i així ho certificarà el fabricant
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TELA METÀL·LICA DE TORSIÓ:
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes UNE-EN ISO 1461 i UNE-EN 10257-1.
De cada lot d’inspecció (comanda individual) es pren, a l’atzar, una mostra de control per realitzar l’ assaig d’espessor. El número mínim de
peces per realitzar el control serà l’indicat a Taula 1 (UNE-EN ISO 1461, Apartat 5)
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN TELA METÀL.LICA DE TORSIÓ:
No s’acceptaran el materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de garantia.
Els assaigs de comprovació de característiques mecàniques han de resultar d’ acord a les condicions especificades.
Si s’observen irregularitats en les característiques geomè triques o del recobriment, es rebutjaran les peces afectades i es repetirà l’assaig
sobre 10 noves mostres que hauran de resultar conformes a les especificacions per tal d’acceptar el subministrament. En cas contrari, s’
intensificarà el control fins al 100% dels elements rebuts.

B0A3 - CLAUS

61

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

PBE URBANITZACIÓ JARDÍ DE L'AMETLLER A VILAGRASSA
Concepte: Eix 6/FEDER/Camí de Sant Jaume
Promotor: Diputació de Lleida,
Arquitecte: Salvador Gine Macià, Setembre 2020
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0A31000.
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 tijes metàl·liques, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre.
Tatxes són claus curts amb la cabota grossa i plana.
Gafes de pala i punta són claus grans i plans amb la cabota formada al doblegar la tija,
utilitzats per a unir els bastiments amb les parets.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir.
Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular.
Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-033, UNE
17-034, UNE 17-035 i UNE 17-036.
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:
El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de
tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials.
Protecció de galvanització: >= 275 g/m2
Puresa del zinc, en pes: >= 98,5%
Toleràncies dels claus i tatxes:
- Llargària: ± 1 D

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa d'obligat compliment per a les gafes de pala i punta.
CLAUS I TATXES:
UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas.
UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas.
UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha.
UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica.
UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida.
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B0A6 - TACS I VISOS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0A62F90.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt d'una peça per a encastar (tac) i un cargol o un vis. El sistema de subjecció del tac
pot ser per adherència química o per expansió produida per la deformació de la peça en ser
comprimida pel cargol.
S'han considerat els següents tipus:
- Tac d'expansió de niló i vis d'acer
- Tac d'expansió d'acer, amb vis, volandera i femella del mateix material
- Fixació mecànica formada per una base metàl·lica cargolada, vis d'acer, beina de PVC,
volanderes d'estanquitat i tap de cautxú
- Tac químic format per una ampolla amb resina, cargol, volandera i femella
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i als esforços que ha de suportar.
Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar
els elements.
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió.
Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles.
El perfil de la femella ha de ser segons el seu diàmetre (UNE 17-008).
Cementació del vis: > 0,1 mm
TAC QUÍMIC:
L'ampolla ha de ser de vidre i estanca.
Ha de contenir un adhesiu de dos components: una resina de reacció i un enduridor d'aplicació
en fred.
El cargol ha de ser d'acer zincat. Ha de dur una marca per tal de conèixer la seva profunditat
d'ús. El cap de l'extrem lliure ha de ser compatible amb l'adaptador de la perforadora.
Diàmetre de l'ampolla: 14 mm
Temps d'enduriment segons temperatura ambient:
> 20°C: 10 min
10°C - 20°C : 20 min
0°C - 10°C: 1 h
- 5°C - 0°C: 5 h
VOLANDERES:
Diàmetre interior de la volandera:
- Diàmetre del cargol 10 mm: 11 mm
- Diàmetre del cargol 11 mm: 13 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessàries per a la
seva correcta col·locació en capses, on han de figurar:
- Identificació del fabricant
- Diàmetres
- Llargàries
- Unitats
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- Instruccions d'ús
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

B0B - ACER I METALL EN PERFILS O BARRES
B0B2 - ACER EN BARRES CORRUGADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0B2A000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Acer per a armadures passives d’elements de formigó:
S'han considerat els elements següents:
- Barres corrugades
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Els productes d’acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni
fissures.
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol
altre matèria perjudicial.
Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d’armadures bàsiques
electrosoldades en gelosia.
Les
barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals,
uniformement distribuïdes al llarg de tota la llargària. Dins de cada fila, les corrugues han
d’estar uniformement espaiades.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant,
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Diàmetre nominal: s’ha d’ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080.
- Diàmetres nominals <= 10,00 mm: Variació en intervals de mig mm
- Diàmetres nominals > 10,00 mm: Variació en unitats senceres de mm
- Dimensions i geometria de les corrugues: Ha de complir l’especificat en l’apartat 7.4.2 de
la UNE-EN 10080.
- Mas sa per metre: El valor nominal ha de ser l’especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080,
en relació amb el diàmetre nominal i l’àrea nominal de la secció transversal
- Secció equivalent: >= 95,5% Secció nominal
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- Aptitud al doblegat:
- Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1):
No s’ha
d’apreciar trencaments o fissures
- Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No
s’ha d’apreciar trencaments o fissures
Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080):
- Tensió d'adherència:
- D < 8 mm: >= 6,88 N/mm2
- 8 mm <= D <= 32 mm: >= (7,84-0,12 D) N/mm2
- D > 32 mm: >= 4,00 N/mm2
- Tensió de última d'adherència:
- D < 8 mm: >= 11,22 N/mm2
- 8 mm <= D <= 32 mm: >= (12,74-0,19 D) N/mm2
- D > 32 mm: >= 6,66 N/mm2
- Composició química (% en massa):
+---------------------------------------------------------+
¦
¦ C
¦ Ceq ¦
S
¦
P
¦
Cu ¦
N
¦
¦
¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦
¦Colada
¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦
¦Producte ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦
+---------------------------------------------------------+
Ceq = Carboni equivalent
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni
equivalent disminueix en un 0,02% en massa.
Les caracterí stiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.
BARRES I ROTLLES D’ACER CORRUGAT SOLDABLE:
El producte s’ha de designar segons l’especificat en l’apartat 5.1 de la UNE-EN 10080:
- Descripció de la forma
- Referència a la norma EN
- Dimensions nominals
- Classe tècnica
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant,
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions
de l’apartat 7.4.2 de la norma UNE-EN 10080.
- Característiques mecàniques de les barres:
- Acer soldable (S)
- Allargament total sota càrrega màxima:
- Acer subministrat en barres: >= 5,0%
- Acer subministrat en rotlles: >= 7,5%
- Acer soldable amb característiques especials de ductilitat (SD):
- Allargament total sota càrrega màxima:
- Acer subministrat en barres: >= 7,5%
- Acer subministrat en rotlles: >= 10,0%
- Resistència a fatiga: Ha de complir l’especificat la taula 32.2.d de la EHE-08
- Deformació alternativa: Ha de complir l’especificat la taula 32.2.e de la EHE-08
+----------------------------------------------------------+
¦Designació¦ Lím.elàstic ¦ Càrrega ¦Allargament ¦ Relació ¦
¦
¦
fy
¦unitaria ¦
al
¦ fs/fy
¦
¦
¦
¦trencament¦trencament ¦
¦
¦
¦
N/mm2
¦fs(N/mm2) ¦
¦
¦
¦----------¦-------------¦----------¦------------¦---------¦
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¦ B 400 S ¦ >= 400
¦ >= 440
¦ >= 14%
¦ >= 1,05 ¦
¦ B 500 S ¦ >= 500
¦ >= 550
¦ >= 12%
¦ >= 1,05 ¦
¦ B 400 SD ¦ >= 400
¦ >= 480
¦ >= 20%
¦ >= 1,20 ¦
¦
¦
¦
¦
¦ <= 1,35 ¦
¦ B 500 SD ¦ >= 500
¦ >= 575
¦ >= 16%
¦ >= 1,15 ¦
¦
¦
¦
¦
¦ <= 1,35 ¦
+----------------------------------------------------------+
- Diàmetre nominal: S’han d’ajustar a la sèrie següent (mm):
6 – 8 – 10 – 12 – 14 – 16 – 20
– 25 – 32 i 40 mm
S’ha d’evitar utilitzar barres de diàmetre <= 6 mm, en el cas d’armadura muntada o elaborada
amb soldadura.
Toleràncies:
- Massa:
- Diàmetre nominal > 8,0 mm: ± 4,5% massa nominal
- Diàmetre nominal <= 8,0 mm: ± 6% massa nominal
Les caracterí stiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.
FILFERROS CORRUGATS I FILFERROS LLISOS:
Filferros corrugats son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a
la fabricació de malles electrosoldades o armadures bàsiques electrosoldades en gelosia.
Filferros llisos son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la
fabricació d’elements de connexió en armadures bàsiques electrosoldades en gelosia.
Els dià metres 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 mm
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 mecàniques:
- B 500 T
- Límit elàstic fy: >= 500 N/mm2
- Càrrega unitària de trencament fs: >= 550 N/mm2
- Allargament al trencament: >= 8%
- Relació f/fy: >= 1,03
Les caracterí stiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.
MALLA ELECTROSOLDADA:
Armadura formada per la disposició de barres corrugades o filferros corrugats, longitudinals
i
transversals,
de
diàmetre
nominal
igual
o
diferent,
que
es
creuen
entre
sí
perpendicularment i que els seus punts de contacte queden units mitjançant soldadura
elèctrica, realitzada en una instal·lació industrial aliena a l’obra.
La composició de la malla pot ser barres corrugades o filferros corrugats, però no la barreja
d’ambdós.
Els components d’un panell poden ser elements simples o aparellats.
El producte s’ha de designar segons l’especificat en l’apartat 5.2 de la UNE-EN 10080:
- Descripció de la forma
- Referència a la norma EN
- Dimensions nominals: Dimensions dels components, dimensions del panell, separació entre
elements i sobrellargs
- Classes tècniques dels acers
Els components de la malla han de complir les especificacions que els hi son aplicables segons
siguin barres o filferros.
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:
- Cà rrega de desenganxament de les unions soldades (Fs): 0,25 fy x An
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(An = Secció transversal nominal del més gran dels elements de la unió en malles simples o de
un dels elements aparellats, en malles dobles)
- Diàmetres relatius dels elements:
- Malles simples: dmín <= 0,6 dmàx
(dmín: diàmetre nominal de l’armadura transversal, dmàx: diàmetre nominal de l’armadura més
gruixuda)
- Malles elements aparellats: 0,7 ds <= dt <= 1,25 ds
(ds: diàmetre nominal de les armadures simples; dt: diàmetr e nominal de les armadures
aparellades)
- Separació entre armadures longitudinals i transversals: <= 50 mm
- Sobrellargs (prolongació de les barres transversals més enllà de l'ú ltima barra
longitudinal): 25 mm
Toleràncies:
- Llargària i amplària: ± 25 mm o ± 0,5% (la més gran)
- Separació entre armadures: ± 15 mm o ± 7,5% (la més gran)
Les caracterí stiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'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 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: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón
estructural (EHE-08).
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón
armado. Generalidades.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d’origen i la fà brica i una altra que identifica la classe tècnica (segons l’especificat
en l’apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080), aquesta marca s’ha de repetir a intervals <= 1,5 m
Cada partida d’acer ha d’anar acompanyada d’una full de subministrament que com a mínim, ha de contenir la informació següent:
- Identificació del subministrador
- Número d’identificació de la certificació d’homologació d’adherència (apartat 32.2 EHE-08)
- Número de sèrie del full de subministrament
- Nom de la fàbrica
- Data d’entrega i nom del peticionari
- Quantitat d’acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d’acer
- Diàmetres subministrats
- Designació dels tipus d’acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080
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- Forma de subministrament: barra o rotlle
- Identificació i lloc de subministrament
- Sistema d’identificació adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080
- Classe tècnica segons l’especificat en l’apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080
- Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura
El fabricant ha de facilitar un certificat d’assaig que garanteixi el compliment de les característiques anteriors, on s’ha d’incloure la
informació següent:
- Data d’emissió del certificat
- Certificat de l’assaig de doblegat-desdoblegat
- Certificat de l’assaig de doblegat simple
- Certificat de l’assaig de fatiga en acers tipus SD
- Certificat de l’assaig de deformació alternativa en acers tipus SD
- Certificat d’homologació d’adherència en el cas en que es garanteixi les característiques d’adherència mitjançant l’assaig de la biga
- Marca comercial de l’acer
- Forma de subministrament: barra o rotlles
En Malle s electrosoldades, s’ha de facilitar a més:
- Certificat de l’assaig de desenganxament dels nusos
- Certificat de qualificació del personal que realitza la soldadura no resistent
- Certificat d’homologació de soldadors i del procés de soldadura
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Per a cada partida de subministrament que arribi a l’obra:
- Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, segons article 32º de la norma EHE-08.
- Inspecció visual del material i observació de les marques d’identificació.
- Quan l’acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant la verificació documental de que els valors declarats en
els documents del marcatge permetin deduir el compliment de les especificacions contemplades en el projecte i a l’article 32 de la EHE-08.
Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l’elaboració d’armadures per a formigó armat, hauran de ser
conformes a la EHE-08 i a la UNE-EN 10080. La demostració d’aquesta conformitat es podrà efectuar mitjançant:
- La possessió d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l’ annex 19 de la EHE-08
- La realització d’assaigs de comprovació durant la recepció. Es farà en funció de la quantitat d’acer subministrat:
- Subministrament < 300 t:
Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que siguin del mateix subministrador, fabricant, designació i sèrie, i es
prendran 2 provetes on es realitzaran els següents assaigs:
- Comprovació de la secció equivalent
- Comprovació de les característiques geomètriques
- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple
A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, el tipus d’acer utilitzat i el seu fabricant, el límit elàstic, la
càrrega de ruptura, l’allargament de ruptura, i l’allargament sota càrrega màxima.
- Subministrament >= 300 t:
Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les característiques mecàniques del cas anterior.
Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un certificat de traçabilitat, signat per persona física, on es declarin els
fabricants i les colades de cada subministrament. A més, facilitarà una cò pia del certificat del control de producció del fabricant, on es
recullin els resultats dels assaigs mecànics i químics de cada colada. En aquest cas, s’efectuaran assaigs de contrast de traçabilitat de
colada, mitjanç ant la determinació de les característiques químiques sobre 1 de cada quatre lots, realitzant com a mínim 5 assaigs.
La composició química podrà presentar les variacions següents respecte el certificat de control de producció per a ser acceptada:
%Cassaig = %Ccertificat: ±0,03
%Ceq assaig = %Ceq certificat: ±0,03
%Passaig = %Pcertificat: ±0,008
%Sassaig = %Scertificat: ±0,008
%Nassaig = %Ncertificat: ±0,002
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Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la divisió en lots de com a mínim 15 barres. Par a cada lot, s’assajaran 2
provetes sobre les que es faran els següents assaigs:
- Comprovació de la secció equivalent
- Comprovació de les característiques geomètriques
- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple
- Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació entre ells, i l’allargament de ruptura
- En el cas d’estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l’acer es podrà demostrar mitjançant la presentació d’un informe
d’assaigs, de com a màxim un any d’antiguitat, que compleixin amb l’article 38.10, i realitzat en un laboratori acreditat
- En el cas d’estructures situades en zona sísmica, el comportament de l’acer es podrà demostrar mitjançant la presentació d’un informe
d’assaigs, de com a màxim un any d’antiguitat, que compleixin amb l’article 32º , i realitzat en un laboratori acreditat.
- Comprovacions experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament o la seva fabricació en obra:
El control experimental de les armadures elaborades comprendrà la comprovació de les caracterí stiques mecàniques, les d’adherència, i
les de les seves dimensions geomètriques, així com les característiques en cas de realitzar soldadura resistent.
En cas de disposar d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà eximir la realització de les comprovacions experimentals.
Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi:
- Pes del lot <= 30 t
- Les armadures fabricades a central aliena a l’obra, hauran de ser subministrades en remeses consecutives des de la mateixa instal·lació
de ferralla
- Si es fabriquen a obra, les que s’hagin produït en un període d’1 mes
- Estar fabricades amb el mateix tipus d’acer i forma de producte
Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats.
- Comprovació de la conformitat de les característiques mecàniques:
- Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzarà l’assaig a tracció sobre 2 provetes per a cada mostra corresponent a
un diàmetre de cada sèrie. Si l’ acer estigués en possessió d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs
sobre una única proveta. En el cas que no s’hagin utilitzat processos de redreçat, es podrà eximir la realització d’aquest assaigs.
- Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per lot, corresponents a les combinacions de diàmetres mé
s representatius del procés de soldadura, realitzant-se: assaigs de tracció sobre 2 provetes dels diàmetres més petits de cada mostra, i
assaigs de doblat simple, o el de doblat desdoblat, sobre 2 provetes dels diàmetres més grans. Si l’acer estigués en possessió d’un distintiu
de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta.
- Comprovació de la conformitat de les característiques d’adherència:
Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que formin part del lot d’acer redreçat, i es determinaran les
característiques geomètriques. En el cas que l’acer disposi d’ un certificat de les característiques d’adherència segons l’annex C de la UNE
EN 10080, només caldrà determinar l’altura de la corruga.
- Comprovació de la conformitat de les característiques geomètriques:
Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una inspecció per determinar la correspondència dels diàmetres de les armadures i el tipus
d’acer entre el indicat en el projecte i la fulla de subministrament. A mé s es revisarà que l’alineació dels seus elements rectes, les seves
dimensions, i els diàmetres de doblat, no presentin desviacions observables a simple vista en els trams rectes, i que els diàmetres de doblat
i les desviacions geomè triques respecte a les formes d’especejament del projecte són conformes amb les toleràncies establertes en el
mateix, o conformes a l’annex 11 de la EHE-08.
- Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent:
Si s’utilitza una soldadura resistent per a l’elaboració de l’armat a fàbrica, la DF haurà de demanar les evidències documentals de que el
procés està en possessió d’ un distintiu de qualitat oficialment reconegut. Si l’elaboració de l’armat es fa a obra, la DF permetrà la
realització de la soldadura resistent només en el cas que es faci un control d’execució intens.
A més, la DF haurà de disposar la realització d’una sèrie de comprovacions experimentals de la conformitat del procés, en funció del tipus
de soldadura, d’acord amb 7.2 de la UNE 36832.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d’ acord a la norma UNE 36-092 i a la EHE-08. El control plantejat es
realitzarà abans de començar el formigonat de les estructures, en el cas de material sense marca de qualitat, o abans de la posta en servei
en el cas de que disposi de l’ esmentada marca de qualitat de producte.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
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S’acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques mecà niques de l’armadura presentin resultats conformes als
marges definits a la EHE-08 (art. 32.2). En el cas d’altres processos, s’acceptarà el lot quan els assaigs de tracció i doblat compleixin amb les
especificacions establertes.
En cas de no complir-se alguna especificació, s’efectuarà una nova presa de mostres del mateix lot. Si es tornés a produir un incompliment
d’alguna especificació, es rebutjaria el lot.
En el cas de l’acer subministrat en barra, i respecte a les característiques d’adherè ncia, s’acceptarà el lot si es compleixen les
especificacions definides a l’art. 32.2 de la EHE-08. En cas contrari, es tornarà a fer una presa de mostres del mateix lot, i si es tornés a
donar un incompliment d’ alguna especificació, es rebutjarà el lot sencer.
La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d’oxidació excessiu que pugui afectar a les seves condicions d’adherència. Es
considerarà oxidació excessiva quan mitjançant un raspallat amb pues metàl·liques, es determini una pèrdua de pes de la barra proveta
superior al 1%. S’ haurà de comprovar que un cop eliminat l’òxid, l’altura de la corruga compleix amb els límits establerts a l’art. 32.2 de la
EHE-08.
En el cas de produir-se un incompliment en les característiques geomètriques, es rebutjarà l’armadura que presenti defectes, i es procedirà
al repàs de tota la remesa. Si les comprovacions resulten satisfactòries, s’acceptarà la remesa, prèvia substitució de l’ar madura defectuosa.
En cas contrari, es rebutjarà tota la remesa.

B0B3 - MALLES ELECTROSOLDADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0B34137.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Acer per a armadures passives d’elements de formigó:
S'han considerat els elements següents:
- Malla electrosoldada
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Els productes d’acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni
fissures.
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol
altre matèria perjudicial.
Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d’armadures bàsiques
electrosoldades en gelosia.
Les
barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals,
uniformement distribuïdes al llarg de tota la llargària. Dins de cada fila, les corrugues han
d’estar uniformement espaiades.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant,
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Diàmetre nominal: s’ha d’ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080.
- Diàmetres nominals <= 10,00 mm: Variació en intervals de mig mm
- Diàmetres nominals > 10,00 mm: Variació en unitats senceres de mm
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- Dimensions i geometria de les corrugues: Ha de complir l’especificat en l’apartat 7.4.2 de
la UNE-EN 10080.
- Mas sa per metre: El valor nominal ha de ser l’especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080,
en relació amb el diàmetre nominal i l’àrea nominal de la secció transversal
- Secció equivalent: >= 95,5% Secció nominal
- Aptitud al doblegat:
- Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1):
No s’ha
d’apreciar trencaments o fissures
- Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No
s’ha d’apreciar trencaments o fissures
Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080):
- Tensió d'adherència:
- D < 8 mm: >= 6,88 N/mm2
- 8 mm <= D <= 32 mm: >= (7,84-0,12 D) N/mm2
- D > 32 mm: >= 4,00 N/mm2
- Tensió de última d'adherència:
- D < 8 mm: >= 11,22 N/mm2
- 8 mm <= D <= 32 mm: >= (12,74-0,19 D) N/mm2
- D > 32 mm: >= 6,66 N/mm2
- Composició química (% en massa):
+---------------------------------------------------------+
¦
¦ C
¦ Ceq ¦
S
¦
P
¦
Cu ¦
N
¦
¦
¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦
¦Colada
¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦
¦Producte ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦
+---------------------------------------------------------+
Ceq = Carboni equivalent
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni
equivalent disminueix en un 0,02% en massa.
Les caracterí stiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.
FILFERROS CORRUGATS I FILFERROS LLISOS:
Filferros corrugats son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a
la fabricació de malles electrosoldades o armadures bàsiques electrosoldades en gelosia.
Filferros llisos son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la
fabricació d’elements de connexió en armadures bàsiques electrosoldades en gelosia.
Els dià metres 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 mm
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 mecàniques:
- B 500 T
- Límit elàstic fy: >= 500 N/mm2
- Càrrega unitària de trencament fs: >= 550 N/mm2
- Allargament al trencament: >= 8%
- Relació f/fy: >= 1,03
Les caracterí stiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.
MALLA ELECTROSOLDADA:
Armadura formada per la disposició de barres corrugades o filferros corrugats, longitudinals
i
transversals,
de
diàmetre
nominal
igual
o
diferent,
que
es
creuen
entre
sí
perpendicularment i que els seus punts de contacte queden units mitjançant soldadura
elèctrica, realitzada en una instal·lació industrial aliena a l’obra.
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La composició de la malla pot ser barres corrugades o filferros corrugats, però no la barreja
d’ambdós.
Els components d’un panell poden ser elements simples o aparellats.
El producte s’ha de designar segons l’especificat en l’apartat 5.2 de la UNE-EN 10080:
- Descripció de la forma
- Referència a la norma EN
- Dimensions nominals: Dimensions dels components, dimensions del panell, separació entre
elements i sobrellargs
- Classes tècniques dels acers
Els components de la malla han de complir les especificacions que els hi son aplicables segons
siguin barres o filferros.
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:
- Cà rrega de desenganxament de les unions soldades (Fs): 0,25 fy x An
(An = Secció transversal nominal del més gran dels elements de la unió en malles simples o de
un dels elements aparellats, en malles dobles)
- Diàmetres relatius dels elements:
- Malles simples: dmín <= 0,6 dmàx
(dmín: diàmetre nominal de l’armadura transversal, dmàx: diàmetre nominal de l’armadura més
gruixuda)
- Malles elements aparellats: 0,7 ds <= dt <= 1,25 ds
(ds: diàmetre nominal de les armadures simples; dt: diàmetr e nominal de les armadures
aparellades)
- Separació entre armadures longitudinals i transversals: <= 50 mm
- Sobrellargs (prolongació de les barres transversals més enllà de l'ú ltima barra
longitudinal): 25 mm
Toleràncies:
- Llargària i amplària: ± 25 mm o ± 0,5% (la més gran)
- Separació entre armadures: ± 15 mm o ± 7,5% (la més gran)
Les caracterí stiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'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 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: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón
estructural (EHE-08).
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón
armado. Generalidades.

72

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

PBE URBANITZACIÓ JARDÍ DE L'AMETLLER A VILAGRASSA
Concepte: Eix 6/FEDER/Camí de Sant Jaume
Promotor: Diputació de Lleida,
Arquitecte: Salvador Gine Macià, Setembre 2020
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d’origen i la fà brica i una altra que identifica la classe tècnica (segons l’especificat
en l’apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080), aquesta marca s’ha de repetir a intervals <= 1,5 m
Cada partida d’acer ha d’anar acompanyada d’una full de subministrament que com a mínim, ha de contenir la informació següent:
- Identificació del subministrador
- Número d’identificació de la certificació d’homologació d’adherència (apartat 32.2 EHE-08)
- Número de sèrie del full de subministrament
- Nom de la fàbrica
- Data d’entrega i nom del peticionari
- Quantitat d’acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d’acer
- Diàmetres subministrats
- Designació dels tipus d’acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080
- Forma de subministrament: barra o rotlle
- Identificació i lloc de subministrament
- Sistema d’identificació adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080
- Classe tècnica segons l’especificat en l’apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080
- Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura
El fabricant ha de facilitar un certificat d’assaig que garanteixi el compliment de les característiques anteriors, on s’ha d’incloure la
informació següent:
- Data d’emissió del certificat
- Certificat de l’assaig de doblegat-desdoblegat
- Certificat de l’assaig de doblegat simple
- Certificat de l’assaig de fatiga en acers tipus SD
- Certificat de l’assaig de deformació alternativa en acers tipus SD
- Certificat d’homologació d’adherència en el cas en que es garanteixi les característiques d’adherència mitjançant l’assaig de la biga
- Marca comercial de l’acer
- Forma de subministrament: barra o rotlles
En Malle s electrosoldades, s’ha de facilitar a més:
- Certificat de l’assaig de desenganxament dels nusos
- Certificat de qualificació del personal que realitza la soldadura no resistent
- Certificat d’homologació de soldadors i del procés de soldadura
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Per a cada partida de subministrament que arribi a l’obra:
- Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, segons article 32º de la norma EHE-08.
- Inspecció visual del material i observació de les marques d’identificació.
- Quan l’acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant la verificació documental de que els valors declarats en
els documents del marcatge permetin deduir el compliment de les especificacions contemplades en el projecte i a l’article 32 de la EHE-08.
Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l’elaboració d’armadures per a formigó armat, hauran de ser
conformes a la EHE-08 i a la UNE-EN 10080. La demostració d’aquesta conformitat es podrà efectuar mitjançant:
- La possessió d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l’ annex 19 de la EHE-08
- La realització d’assaigs de comprovació durant la recepció. Es farà en funció de la quantitat d’acer subministrat:
- Subministrament < 300 t:
Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que siguin del mateix subministrador, fabricant, designació i sèrie, i es
prendran 2 provetes on es realitzaran els següents assaigs:
- Comprovació de la secció equivalent
- Comprovació de les característiques geomètriques
- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple
A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, el tipus d’acer utilitzat i el seu fabricant, el límit elàstic, la
càrrega de ruptura, l’allargament de ruptura, i l’allargament sota càrrega màxima.
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- Subministrament >= 300 t:
Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les característiques mecàniques del cas anterior.
Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un certificat de traçabilitat, signat per persona física, on es declarin els
fabricants i les colades de cada subministrament. A més, facilitarà una cò pia del certificat del control de producció del fabricant, on es
recullin els resultats dels assaigs mecànics i químics de cada colada. En aquest cas, s’efectuaran assaigs de contrast de traçabilitat de
colada, mitjanç ant la determinació de les característiques químiques sobre 1 de cada quatre lots, realitzant com a mínim 5 assaigs.
La composició química podrà presentar les variacions següents respecte el certificat de control de producció per a ser acceptada:
%Cassaig = %Ccertificat: ±0,03
%Ceq assaig = %Ceq certificat: ±0,03
%Passaig = %Pcertificat: ±0,008
%Sassaig = %Scertificat: ±0,008
%Nassaig = %Ncertificat: ±0,002
Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la divisió en lots de com a mínim 15 barres. Par a cada lot, s’assajaran 2
provetes sobre les que es faran els següents assaigs:
- Comprovació de la secció equivalent
- Comprovació de les característiques geomètriques
- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple
- Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació entre ells, i l’allargament de ruptura
- En el cas d’estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l’acer es podrà demostrar mitjançant la presentació d’un informe
d’assaigs, de com a màxim un any d’antiguitat, que compleixin amb l’article 38.10, i realitzat en un laboratori acreditat
- En el cas d’estructures situades en zona sísmica, el comportament de l’acer es podrà demostrar mitjançant la presentació d’un informe
d’assaigs, de com a màxim un any d’antiguitat, que compleixin amb l’article 32º , i realitzat en un laboratori acreditat.
- Comprovacions experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament o la seva fabricació en obra:
El control experimental de les armadures elaborades comprendrà la comprovació de les caracterí stiques mecàniques, les d’adherència, i
les de les seves dimensions geomètriques, així com les característiques en cas de realitzar soldadura resistent.
En cas de disposar d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà eximir la realització de les comprovacions experimentals.
Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi:
- Pes del lot <= 30 t
- Les armadures fabricades a central aliena a l’obra, hauran de ser subministrades en remeses consecutives des de la mateixa instal·lació
de ferralla
- Si es fabriquen a obra, les que s’hagin produït en un període d’1 mes
- Estar fabricades amb el mateix tipus d’acer i forma de producte
Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats.
- Comprovació de la conformitat de les característiques mecàniques:
- Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzarà l’assaig a tracció sobre 2 provetes per a cada mostra corresponent a
un diàmetre de cada sèrie. Si l’ acer estigués en possessió d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs
sobre una única proveta. En el cas que no s’hagin utilitzat processos de redreçat, es podrà eximir la realització d’aquest assaigs.
- Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per lot, corresponents a les combinacions de diàmetres mé
s representatius del procés de soldadura, realitzant-se: assaigs de tracció sobre 2 provetes dels diàmetres més petits de cada mostra, i
assaigs de doblat simple, o el de doblat desdoblat, sobre 2 provetes dels diàmetres més grans. Si l’acer estigués en possessió d’un distintiu
de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta.
- Comprovació de la conformitat de les característiques d’adherència:
Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que formin part del lot d’acer redreçat, i es determinaran les
característiques geomètriques. En el cas que l’acer disposi d’ un certificat de les característiques d’adherència segons l’annex C de la UNE
EN 10080, només caldrà determinar l’altura de la corruga.
- Comprovació de la conformitat de les característiques geomètriques:
Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una inspecció per determinar la correspondència dels diàmetres de les armadures i el tipus
d’acer entre el indicat en el projecte i la fulla de subministrament. A mé s es revisarà que l’alineació dels seus elements rectes, les seves
dimensions, i els diàmetres de doblat, no presentin desviacions observables a simple vista en els trams rectes, i que els diàmetres de doblat
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i les desviacions geomè triques respecte a les formes d’especejament del projecte són conformes amb les toleràncies establertes en el
mateix, o conformes a l’annex 11 de la EHE-08.
- Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent:
Si s’utilitza una soldadura resistent per a l’elaboració de l’armat a fàbrica, la DF haurà de demanar les evidències documentals de que el
procés està en possessió d’ un distintiu de qualitat oficialment reconegut. Si l’elaboració de l’armat es fa a obra, la DF permetrà la
realització de la soldadura resistent només en el cas que es faci un control d’execució intens.
A més, la DF haurà de disposar la realització d’una sèrie de comprovacions experimentals de la conformitat del procés, en funció del tipus
de soldadura, d’acord amb 7.2 de la UNE 36832.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d’ acord a la norma UNE 36-092 i a la EHE-08. El control plantejat es
realitzarà abans de començar el formigonat de les estructures, en el cas de material sense marca de qualitat, o abans de la posta en servei
en el cas de que disposi de l’ esmentada marca de qualitat de producte.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
S’acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques mecà niques de l’armadura presentin resultats conformes als
marges definits a la EHE-08 (art. 32.2). En el cas d’altres processos, s’acceptarà el lot quan els assaigs de tracció i doblat compleixin amb les
especificacions establertes.
En cas de no complir-se alguna especificació, s’efectuarà una nova presa de mostres del mateix lot. Si es tornés a produir un incompliment
d’alguna especificació, es rebutjaria el lot.
En el cas de l’acer subministrat en barra, i respecte a les característiques d’adherè ncia, s’acceptarà el lot si es compleixen les
especificacions definides a l’art. 32.2 de la EHE-08. En cas contrari, es tornarà a fer una presa de mostres del mateix lot, i si es tornés a
donar un incompliment d’ alguna especificació, es rebutjarà el lot sencer.
La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d’oxidació excessiu que pugui afectar a les seves condicions d’adherència. Es
considerarà oxidació excessiva quan mitjançant un raspallat amb pues metàl·liques, es determini una pèrdua de pes de la barra proveta
superior al 1%. S’ haurà de comprovar que un cop eliminat l’òxid, l’altura de la corruga compleix amb els límits establerts a l’art. 32.2 de la
EHE-08.
En el cas de produir-se un incompliment en les característiques geomètriques, es rebutjarà l’armadura que presenti defectes, i es procedirà
al repàs de tota la remesa. Si les comprovacions resulten satisfactòries, s’acceptarà la remesa, prèvia substitució de l’ar madura defectuosa.
En cas contrari, es rebutjarà tota la remesa.

B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
B0D2 - TAULONS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0D21030.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres 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%
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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: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

B0D3 - LLATES
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0D31000,B0D35000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Llata de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni
descoloracions.
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les
característiques de la fusta.
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P): ): 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
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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: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

B0D6 - PUNTALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0D625A0.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Peces cilíndriques estretes i llargues per a apuntalaments.
S'han considerat els tipus següents:
- Puntal rodó de fusta
- Puntal metàl·lic telescòpic
PUNTAL DE FUSTA:
Puntal de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles.
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni
descoloracions.
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les
característiques de la fusta.
No ha de tenir d'altres desperfectes que els ocasionats pel nombre màxim d'usos.
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P): ): 4 <= P <= 6 kN/m3
Contingut d'humitat (UNE 56-529): <= 15%
Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C): 0,35% <= C <= 0,55%
Coeficient d'elasticitat:
- Fusta de pi: Aprox. 15000 N/mm2
- Fusta d'avet: Aprox. 14000 N/mm2
Duresa (UNE 56-534): <= 4
Resistència a la compressió (UNE 56-535):
- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 10 N/mm2
Resistència a la tracció (UNE 56-538):
- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 2,5 N/mm2
Resistència a la flexió (UNE 56-537): >= 30 N/mm2
Resistència a l'esforç tallant: >= 5 N/mm2
Resistència al clivellament (UNE 56-539): >= 1,5 N/mm2
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Toleràncies:
- Diàmetre: ± 2 mm
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm
- Fletxa: ± 5 mm/m
PUNTAL METÀL·LIC:
Puntal metàl·lic amb mecanisme de regulació i fixació de la seva alçària.
La base i el cap del puntal cal que estiguin fets de platina plana i amb forats per a poder-lo
clavar si cal.
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.
Resistència mínima a la compressió segons l'alçària de muntatge:
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
│
Llargària del puntal
│
│Alçària muntatge│─────────────────────────────────────────────│
│
│ 3 m │ 3,5 m │ 4 m │ 4,5 m │
5 m
│
│────────────────│───────│─────────│───────│─────────│─────────│
│
2 m
│ 1,8 T │ 1,8 T │ 2,5 T │
│
│
│
2,5 m
│ 1,4 T │ 1,4 T │ 2,0 T │
│
│
│
3 m
│
1 T │
1 T │ 1,6 T │
│
│
│
3,5 m
│
│ 0,9 T │ 1,4 T │ 1,43 T │ 1,43 T │
│
4,0 m
│
│
│ 1,1 T │ 1,2 T │ 1,2 T │
│
4,5 m
│
│
│
│ 0,87 T │ 0,87 T │
│
5 m
│
│
│
│
│ 0,69 T │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte
directe amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

B0D8 - PLAFONS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0D81550,B0D81480.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Plafó d'acer per a encofrat de formigons, amb una cara llisa i l'altra amb rigiditzadors per a
evitar deformacions.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de disposar de mecanismes per a travar els plafons entre ells.
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La superfície ha de ser llisa i ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els elements de
connexió que calguin. No ha de tenir altres desperfectes que els ocasionats pels usos
previstos.
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni
la seva posició.
La connexió entre peces ha de ser suficientment estanca per no permetre la pèrdua apreciable
de pasta pels junts.
Toleràncies:
- Planor: ± 3 mm/m, <= 5 mm/m
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra,
de manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

B0DF - ENCOFRATS ESPECIALS I CINDRIS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0DF8H0A.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Motlles, cindris i elements especials per a la confecció d'encofrat, d'elements de formigó.
S'han considerat els següents tipus d'elements:
- Motlles circulars per a encofrats de pilar, de fusta encadellada, de lamel·les metàl·liques
i de cartró
- Motlles metàl·lics per a encofrats de caixes d'interceptors, embornals, buneres i pericons
d'enllumenat i de registre
- Cindris senzills o dobles d'entramats de fusta o de taulers de fusta
- Encofrats corbats per a paraments , amb plafons metàl·lics o amb taulers de fusta
encadellada
- Alleugeridors cilíndrics de fusta
- Malles metàl·liques d'acer, de 0,4 o 0,5 mm de gruix, per a encofrats perduts
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El seu disseny ha de ser tal que el procés de formigonament i de vibratge no produeixi
alteracions en la seva secció o en la seva posició.
Ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els elements de connexió que calguin per tal
d'absorbir els esforços propis de la seva funció.
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La unió dels components ha de ser suficientment estanca per tal de no permetre la pèrdua
apreciable de pasta pels junts.
La superfície de l'encofrat ha de ser llisa i no ha de tenir altres desperfectes que els
ocasionats pels usos previstos.
Toleràncies:
- Fletxes: 5 mm/m
- Dimensions nominals: ± 5 %
- Balcament: 5 mm/m
MOTLLES I CINDRIS DE FUSTA:
La fusta ha de provenir de troncs sans de fibres rectes. No pot tenir signes de putrefacció,
corcs, nusos morts ni estelles.
Contingut d'humitat de la fusta: Aprox. 12%
Diàmetre de nusos vius: <= 1,5 cm
Distància entre nusos de diàmetre màxim: >= 50 cm
MALLES METÀL·LIQUES D'ACER:
Panell mallat de xapa d'acer laminat en fred amb nervis intermedis de reforç.
El seu disseny ha de ser tal que tant la seva unió amb altres elements com el seu procés de
formigonament, no produeixi deformacions dels seus nervis ni s'alteri la seva posició.
Si s'ha de posar en contacte amb guix, aquest ha de ser neutre, o bé mesclat amb calç.
Resistència: 380 - 430 N/mm2
Límit elàstic: 300 - 340 N/mm2
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: En llocs secs i sense contacte directe amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

B0DZ - MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0DZP500,B0DZA000,B0DZP400.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels
espais de treball a les bastides i els encofrats.
S'han considerat els següents elements:
- Tensors per a encofrats de fusta
- Grapes per a encofrats metàl·lics
- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metàl·lics
- Desencofrants
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- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de
cassetons recuperables
- Bastides metàl·liques
- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics
- Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc.
- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, etc.
- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat o
apuntalament i no han de disminuir les seves característiques ni la seva capacitat portant.
Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les
toleràncies dimensionals i per a resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials,
les accions que es puguin produir sobre aquests com a conseqüència
del procès de
formigonament i, especialment, per les pressions del formigó fresc o dels mètodes de
compactació utilitzats.
Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència
suficient per a suportar les tensions a que serà sotmès durant el desencofrat o desenmotllat.
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte
quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han
rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment
TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS:
No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobriment a la superfície.
No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilització correcta.
FLEIX:
Ha de ser de secció constant i uniforme.
Amplària: >= 10 mm
Gruix: >= 0,7 mm
Diàmetre de les perforacions: Aprox. 15 mm
Separació de les perforacions: Aprox. 50 mm
DESENCOFRANT:
Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix diluït.
No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres productes
anàlegs.
Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte posterior del
formigó ni impedir l'aplicació de revestiments.
No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es tracti d'elements
que s'hagin d'unir per a treballar de forma solidària.
No ha d’alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte, ni les armadures o
l’encofrat, i no ha de produir efectes perjudicials al mediambient
S’ha de facilitar a la DF un certificat on es reflecteixin les característiques del producte i
els seus possibles efectes sobre el formigó, abans de la seva aplicació
CONJUNT DE PERFILS METÀL·LICS:
Conjunt format per elements resistents que conformen l'entramat base d'un encofrat per a
sostres.
Els perfils han de ser rectes, amb les dimensions adequades a les càrregues que han de
suportar i sense més desperfectes que els deguts als usos adequats.
Els perfils han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant.
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni
la seva posició.
La connexió entre el conjunt de perfils i la superfície encofrant ha de ser suficientment
estanca per tal de no permetre la pèrdua apreciable de pasta pels junts.
Toleràncies:
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- Rectitud dels perfils: ± 0,25% de la llargària
- Torsió dels perfils: ± 2 mm/m
BASTIDES:
Ha d'estar formada per un conjunt de perfils d'acer buits i de resistència alta.
Ha d'incloure tots els accessoris necessaris per tal d'assegurar-ne l'estabilitat i la
indeformabilitat.
Tots els elements que formen la bastida han d'estar protegits amb una capa d'emprimació
antioxidant.
Els perfils han de ser resistents a la torsió respecte dels diferents plans de càrrega.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra,
de manera que no s'alterin les seves condicions.
DESENCOFRANT:
Temps màxim d'emmagatzematge: 1 any

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08).
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

B0F - MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA
B0F1 - MAONS CERÀMICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0F1D2A1.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Peces de argila cuita utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides,
estructures portants i no portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació com a
enginyeria civil)
S'han considerat els tipus següents:
En funció de la densitat aparent:
- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides
- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent
mes gran de 1000 kg/m3
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió:
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de
no assolir-se inferior al 5%.
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la
categoria I.
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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 7723)
- 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:
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- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745)
- Permeabilitat al vapor d’aigua (UNE-EN 1745)
PECES LD:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant,
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Característiques essencials:
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
- Durabilitat (resistència gel/desgel)
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals:
- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets exteriors < a
12 mm que hagin d’anar revestides amb un lliscat:
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): El valor declarat per el fabricant
ha d’estar dins dels límits especificats a la UNE-EN 771-1 en funció de la categoria
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques:
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13): <= 1000 kg/m3
PECES HD:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant,
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Característiques essencials:
- Durabilitat (resistència gel/desgel):
Indicació de la categoria en funció del grau
d’exposició
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals:
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): El valor declarat per el fabricant
ha d’estar dins dels límits especificats a la UNE-EN 771-1 en funció de la categoria
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques:
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13): >= 1000 kg/m3
Característiques essencials en peces per a us en cara vista o en barreres anticapil.laritat:
- Absorció d’aigua: <= valor declarat per el fabricant
- Cara vista (UNE-EN 771-1)
- Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7)
Característiques complementàries:
- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) : <= valor declarat per el fabricant
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica.
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el
sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del
CTE:
Per a peces de categoria I:
- Sistema 2+: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat del control de producció
en fàbrica emès per l’organisme d’inspecció
Per a peces de categoria II:
- Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1)
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i
1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la
següent informació:
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-

Numero d’identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+)
Marca del fabricant i lloc d’origen
Dos últims dígits del any en que s’ha imprès el marcat CE.
Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas
Referència a la norma EN 771-1
Descripció de producte: nom generic, material, dimensions, .. i us al que va destinat.
Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 771-1

Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb
terres que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves
característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.).
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida.
UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad
estructural Fábrica DB-SE-F.

B4 - MATERIALS PER A ESTRUCTURES
B44 - MATERIALS D'ACER PER A ESTRUCTURES
B44Z - PLANXES I PERFILS D'ACER

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B44Z70BA.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Perfils d'acer per a usos estructurals, formats per peça simple o composta i tallats a mida o
treballats a taller.
S'han considerat els tipus següents:
- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR
, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2
- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat , rectangular o
planxa, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2
- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer
S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 10210-1
- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H
o S355J2H, segons UNE-EN 10219-1
- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JR C, segons
UNE-EN 10025-2
- Perfils d’acer laminat en calent, en planxa, d’acer amb resistència millorada a la corrosió
atmosfè rica S355J0WP o S355J2WP, segons UNE-EN 10025-5
S'han considerat els tipus d'unió següents:
- Amb soldadura
- Amb cargols
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S’han considerat els acabats de protecció següents (no aplicable als perfils d’acer amb
resistència millorada a la corrosió atmosfèrica):
- Una capa d'emprimació antioxidant
- Galvanitzat
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització.
PERFILS D’ACER LAMINAT EN CALENT:
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i
tecnològiques de l’acer utilitzat en la fabricació de perfils, seccions i planxes, compleix
les determinacions de les normes de condicions tècniques de subministrament següents:
- Perfils d’acer laminat en calent: UNE-EN 10025-1 i UNE-EN 10025-2
- Perfils d’acer laminat en calent amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica: UNEEN 10025-1 i PNE-EN 10025-5
Les dimensions i les toleràncies dimensionals i de forma han de ser les indicades a les
següents normes:
- Perfil IPN: UNE-EN 10024
- Perfil IPE, HEA, HEB i HEM: UNE-EN 10034
- Perfil UPN: UNE-EN 10279
- Perfil L i LD: UNE-EN 10056-1 i UNE-EN 10056-2
- Perfil T: UNE-EN 10055
- Rodó: UNE-EN 10060
- Quadrat: UNE-EN 10059
- Rectangular: UNE-EN 10058
- Planxa: EN 10029 o UNE-EN 10051
PERFILS FORADATS:
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i
tecnològiques de l’acer utilitzat en la fabricació de perfils compleix les determinacions de
les normes de condicions tè cniques de subministrament següents:
- Perfils foradats d’acer laminat en calent: UNE-EN 10210-1
- Perfils foradats conformats en fred: UNE-EN 10219-1
Les toleràncies dimensionals han de complir les especificacions de les següents normes:
- Perfils foradats d’acer laminat en calent: UNE-EN 10210-2
- Perfils foradats conformats en fred: UNE-EN 10219-2
PERFILS CONFORMATS EN FRED:
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i
tecnològiques de l’acer utilitzat en la fabricació de perfils i seccions, compleix les
determinacions de les normes
de condicions tècniques de subministrament del producte de
partida.
Les toleràncies dimensionals i de la secció transversal han de complir les especificacions de
la norma UNE-EN 10162.
PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB SOLDADURA:
El material d’aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment
de soldadura.
Les característiques mecàniques del material d’aportació han de ser superiors a les del
material base.
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del
material d’aportació ha de ser equivalent a la del material base.
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són:
- Metàl·lic per arc amb elèctrode recobert (per arc manual)
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa
- Per arc submergit amb fil/filferro
- Per arc submergit amb rodó/elèctrode nu
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- Per arc amb gas inert
- Per arc amb gas actiu
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert
- Per arc d’espàrrecs
Les soldadures s’ han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i
qualificats segons la UNE-EN 287-1.
Abans de començar a soldar s’ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són
adequades al procé s de soldadura i que estan lliures de fissures.
Totes les superfícies a soldar s’han de netejar de qualsevol material que pugui afectar
negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S’han de mantenir
seques i lliures de condensacions.
S’ha d’evitar la projecció d’espurnes erràtiques de l’arc. Si es produeix s’ha de sanejar la
superfície d’acer.
S’ha d’evitar la projecció de soldadura. Si es produeix s’ha d’eliminar.
Els components a soldar han d’estar correctament col·locats i fixos en la seva posició
mitjançant dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar
siguin accessibles i visibles per al soldador. No s’han d’introduir soldadures addicionals.
L’armat dels components estructurals s’ha de fer de manera que les dimensions finals estiguin
dintre de les toleràncies establertes.
Les soldadures provisionals s’han d’executar seguint les especificacions generals. S’han
d’eliminar totes les soldadures de punteig que no s’incorporin a les soldadures finals.
Quan el tipus de material de l’acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un
enduriment de la zona tèrmicament afectada s’ha de considerar la utilització del
precalentament. Aquest s’ha d’ estendre 75 mm en cada component del metall base.
No s’ha d’ accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.
Els defectes de soldadura no s’han de tapar amb soldadures posteriors. S’han d’eliminar de
cada passada abans de fer la següent.
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per
mitjà d'una picola i d'un raspall.
L’execució dels diferents tipus de soldadures s’ha de fer d’acord amb els requisits establerts
a l’apartat 10.3.4 del DB-SE A per a obres d’edificació o d’acord amb l’article 640.5.2 del
PG3 per a obres d’enginyeria civil.
S'ha de reduir al mínim el nombre de soldadures a efectuar a l'obra.
Les operacions de tall s’han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S’admet l’oxitall
manual únicament quan el procediment automàtic no es pugui practicar.
S’accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si
s’eliminin les restes d’escòria.
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les
característiques del material no queden per sota dels valors especificats.
Per al conformat en calent s’han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El
doblat o conformat no s’ha de fer durant l’interval de calor blau (250ºC a 380ºC).
El conformat en fred s’ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del
producte. No s’admeten les martellades.
Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm.
Toleràncies de fabricació:
- En obres d’edificació: Límits establerts a l’apartat 11.1 de DB-SE A
- En obres d’enginyeria civil: Límits establerts a l’article 640.12 del PG3
PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB CARGOLS:

88

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

PBE URBANITZACIÓ JARDÍ DE L'AMETLLER A VILAGRASSA
Concepte: Eix 6/FEDER/Camí de Sant Jaume
Promotor: Diputació de Lleida,
Arquitecte: Salvador Gine Macià, Setembre 2020

S’utilitzaran cargols normalitzats amb característiques mecàniques d’acord amb la UNE-EN ISO
898-1.
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals
d’injecció s’han d’utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els
requisits addicionals que els siguin d’aplicació.
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i
pandeig local de les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions.
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm.
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s’utilitzin
com a calibrats.
Després del collat l’espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la
superfície de recolzament de la femella i la part no roscada de l’espiga ha d’haver, com a
mínim:
- En cargols pretesats: 4 filets complerts més la sortida de la rosca
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes.
En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d’estar situada per sota del cap
del cargol.
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar
volanderes. Si s’utilitzen han d’anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el
xamfrà ha d’ estar situat en direcció al cap del cargol.
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d’anar col·locades
de la forma següent:
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella
- Cargols 8.8: sota de l’element que gira
Els forats per als cargols s’han de fer amb perforadora mecànica. S’admet un altre
procediment sempre que proporcioni un acabat equivalent.
Es
permet l’execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits
establerts a l’apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d’edificació o els establerts a l’apartat
640.5.1.1 del PG3 en obres d’enginyeria civil.
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que
travessin dues o més peces.
Els forats allargats s’han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o
punxonatge de dos forats i posterior oxitall.
Despré s de perforar les peces i abans d’unir-les s’han d’eliminar les rebaves.
Els cargols i les femelles no s’han de soldar.
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de
les peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió.
Les femelles s’ han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després
del muntatge.
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s’ha de collar
fins arribar al “collat a tocar”
sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest
procés s’ha de fer progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és necessari
s’han de fer cicles addicionals de collat .
Abans de començ ar el pretesat, els cargols pretesats d’un grup s’han de collar d’acord amb el
que s’ha indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s’han de
fer cicles addicionals de collat.
S’han de retirar
els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de
collats fins al pretesat mínim, s’afluixin.
El collat dels cargols pretesats s’ha de fer seguint un dels procediments següents:
- Mètode de control del parell torsor
- Mètode del gir de femella
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- Mètode de l’indicador directe de tensió
Les operacions de tall s’han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S’admet l’oxitall
manual únicament quan el procediment automàtic no es pugui practicar.
S’accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si
s’eliminin les restes d’escòria.
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les
característiques del material no queden per sota dels valors especificats.
Per al conformat en calent s’han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El
doblat o conformat no s’ha de fer durant l’interval de calor blau (250ºC a 380ºC).
El conformat en fred s’ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del
producte. No s’admeten les martellades.
Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm.
Toleràncies de fabricació:
- En obres d’edificació: Límits establerts a l’apartat 11.1 de DB-SE A
- En obres d’enginyeria civil: Límits establerts als apartat 640.5 i 640.12 del PG3
PERFILS PROTEGITS AMB EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT:
La capa d'emprimació antioxidant ha de cobrir de manera uniforme totes les superfícies de la
peça.
No ha de tenir fissures, bosses ni altres desperfectes.
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.
Prèviament al pintat s’ha de comprovar que les superfícies compleixen els requisits donats pel
fabricant per al producte a aplicar.
La pintura d’ emprimació s’ha d’utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant. No
s’utilitzarà si ha superat el temps de vida útil o el temps d’enduriment després de l’obertura
del recipient.
Si s’aplica mé s 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.
No s’han d’utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a
menys de 150 mm de la zona a soldar.
Les soldadures i el metall base adjacent no s’han de pintar sense haver eliminat prèviament
l’escòria.
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s’ha de
tractar fins que no s’hagi inspeccionat la unió.
PERFILS GALVANITZATS:
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície.
No ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
L a galvanització s’ha de fer d’acord amb les normes UNE-EN ISO 1460 o UNE-EN ISO 1461, segons
correspongui.
S’han de segellar totes les soldadures abans de fer un decapat previ a la galvanització.
Si el component prefabricat té espais tancats s’han de disposar forats de ventilació o purga.
Abans de pintar-les, les superfícies galvanitzades s’han de netejar i tractar amb pintura
anticorrosiva amb diluent àcid o amb raig escombrador.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos.
Emmagatzematge: Seguint les instruccions del fabricant. En llocs secs, sense contacte directe
amb el terra i protegits de la intempèrie, de manera que no s'alterin les seves condicions.
No s’han d’ utilitzar si s’ha superat la vida útil en magatzem especificada pel fabricant.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la DT,
d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la
DF
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
UNE-EN 10025-1:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 1:
Condiciones técnicas generales de suministro.
UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2:
Condiciones técnicas de suministro de los aceros estructurales no aleados.
UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no
aleado de grano fino. Parte I: condiciones técnicas de suministro.
UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construcción conformados en frío de acero no aleado y
de grano fino.Parte 1:Condiciones técnicas de suministro.
UNE-EN 10162:2005 Perfiles de acero conformados en frío. Condiciones técnicas de suministro.
Tolerancias dimensionales y de la sección transversal.
OBRES D’EDIFICACIÓ:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A
* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas
para edificación.
OBRES D’ENGINYERIA CIVIL:
* Orden FOM/475/2002 de 13 de febrero, por la que se actualizan determinados artículos del
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativos a
Hormigones y Acero.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D’ACER LAMINAT I PERFILS D’ACER BUITS:
Cada producte ha d’anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació:
- El tipus, la qualitat i, si és aplicable, la condició de subministrament mitjançant la seva designació abreujada
- Un número que identifiqui la colada (aplicable únicament en el cas d’inspecció per colades) i, si és aplicable, la mostra
- El nom del fabricant o la seva marca comercial
- La marca de l’organisme de control extern (quan sigui aplicable)
- 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
La marca ha d’estar situada en una posició propera a un dels extrems de cada producte o en la secció transversal de tall.
Quan els productes es subministren en paquets el marcatge s’ha de fer amb una etiqueta adherida al paquet o sobre el primer producte
del mateix.
PERFILS D’ACER LAMINAT EN CALENT:
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 ús en estructures metàl·liques o en estructures mixtes metall i formigó:
- Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la Producció en Fàbrica
El símbol normalitzat CE (d’acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col·locar sobre el producte acompanyat per:
- El número d’identificació de l’organisme de certificació
- El nom o marca comercial i adreça declarada del fabricant
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- Les dues ultimes xifres de l’any d’impressió del marcat
- El número del certificat de conformitat CE o del certificat de producció en fàbrica (si és procedent)
- Referència a la norma EN 10025-1
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst
- Informació de les característiques essencials indicades de la següent forma:
- Designació del producte d’acord amb la norma corresponent de toleràncies dimensionals, segons el capítol 2 de la norma EN 10025-1
- Designació del producte d’acord amb l’apartat 4.2 de les normes EN 10025-2 a EN 10025-6
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D’ACER CONFORMATS:
Han d’anar marcats individualment o sobre el paquet amb una marca clara i indeleble que contingui la següent informació:
- Dimensions del perfil o número del plànol de diseny
- Tipus i qualitat de l’acer
- Referència que indiqui que els perfils s’han fabricat i assajat segons UNE-EN 10162; si es requereix, el marcatge CE
- Nom o logotipus del fabricant
- Codi de producció
- Identificació del laboratori d’assaigs extern (quan sigui aplicable)
- Codi de barres, segons ENV 606, quan la informació mínima anterior es faciliti amb un text clar
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS FORADATS:
Cada perfil ha d’anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació:
- La designació abreujada
- El nom o les sigles (marca de fàbrica) del fabricant
- En el cas d’inspecció i assaigs específics, un número d’identificació, per exemple el número de comanda, que permeti relacionar el
producte o la unitat de subministrament i el document corresponent (ú nicament aplicable als perfils foradats conformats en fred)
Quan els productes es subministren en paquets el marcatge es pot fer amb una etiqueta adherida al paquet.
OPERACIONS DE CONTROL:
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 e tiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas,
(signat per persona fí sica) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d’aportar-ne
la documentació corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d’una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR,
etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les caracterí stiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà
en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol· licitar assaigs de control
de recepció si ho creu convenient.
Inspecció visual del material a la seva recepció. Es controlaran les característiques geomètriques com a mínim sobre un 10% de les peces
rebudes. El subministrament del material es realitzarà amb la inspecció requerida (UNE-EN 10204).
A efectes de control d’apilament, la unitat d’inspecció ha de complir les següents condicions:
- Correspondència en el mateix tipus i grau d’acer
- Procedència de fabricant
- Pertany a la mateixa sèrie en funció del gruix màxim de la secció:
- Sèrie lleugera: e <= 16 mm
- Sèrie mitja: 16 mm <= e <= 40 mm
- Sèrie pesada: e > 40 mm
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s’ ha de fer les comprovacions següents:
- Les unitats d’inspecció seran fraccions de cada grup afí, amb un pes màxim de 20 t per lot.
- Per a cada lot , es realitzaran els següents assaigs:
- Determinació quantitativa de sofre (UNE 7-019)
- Determinació quantitativa fòsfor (UNE 7-029)
- Determinació del contingut de nitrogen (UNE 36-317-1)
- Determinació quantitativa del contingut de carboni (UNE 7014)
- En una mostra d’acer laminat, per a cada lot , es realitzaran a més, els següents assaigs:

92

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

PBE URBANITZACIÓ JARDÍ DE L'AMETLLER A VILAGRASSA
Concepte: Eix 6/FEDER/Camí de Sant Jaume
Promotor: Diputació de Lleida,
Arquitecte: Salvador Gine Macià, Setembre 2020

- Determinació quantitativa de manganès (UNE 7027)
- Determinació gravimètrica de silici (UNE 7028)
- Assaig a flexió pel xoc d’una proveta de planxa d’acer (UNE 7475-1)
- Determinació de la duresa brinell d’una proveta (UNE-EN-ISO 6506-1)
- En una mostra de perfils d’acer buits, per a cada lot, es realitzaran a més, els següents assaigs:
- Assaig d’aixafada (UNE-EN ISO 8492)
- En el cas de perfils galvanitzats, es comprovarà la massa i gruix del recobriment (UNE-EN ISO 1461, UNE-EN ISO 2178).
OPERACIONS DE CONTROL EN UNIONS SOLDADES:
Recepció del certificat de qualitat de les característiques dels elèctrodes.
Abans de començar l’obra, i sempre que es canviï el tipus de material d’aportació:
- Preparació d’una proveta mecanitzada, soldades amb el material d’aportació previst, i assaig a tracció ( UNE-EN ISO 15792-2). Abans
d’aquest assaig, es realitzarà una radiografia de la soldadura realitzada (UNE-EN 1435), per tal de constatar que el cordó està totalment ple
de material d’aportació.
- Assaig de tracció del metall aportat(UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes
- Assaig de resiliència del metall aportat (UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres pels assaigs químics es prendran de la unitat d’inspecció segons els criteris establerts a la norma UNE-EN ISO 14284.
En perfils laminats i conformats les mostres pels assaigs mecànics es prendran segons els criteris establerts en les UNE EN 10025-2 a UNE
10025-6. Les localitzacions de les mostres seguiran els criteris establerts en l’annex A de la UNE EN 10025-1.
Per la preparació de les provetes s’ aplicaran els requisits establerts a la UNE-EN ISO 377.
Per la preparació de provetes per assaig de tracció s’ aplicarà la UNE-EN 10002-1.
En perfils laminats, per la preparació de provetes per assaig a flexió per xoc (resiliència) s’aplicarà la UNE 10045-1. També son d’aplicació
els següents requeriments:
- Gruix nominal >12 mm: mecanitzar provetes de 10x10 mm
- Gruix nominal <= 12 mm: l’ample mínim de la proveta serà de 5 mm
Les mostres i provetes tenen que estar marcades de manera que es reconeguin els productes originals, així com la seva localització i
orientació del producte.
Les mostres i els criteris de conformitat per als perfils buits, queden establerts a la norma UNE-EN 10219-1 seguint els parametres de la
taula D.1
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No es podrà acceptar perfils que no estiguin amb les garanties corresponents i no vagin marcats adequadament.
Si els resultats de tots els assaigs de recepció d’ un lot acompleixen el prescrit, aquest és acceptable.
Si algun resultat no acompleix el prescrit, però s’ha observat en el corresponent assaig alguna anomalia no imputable al material (com
defecte en la mecanització de la proveta, irregular funcionament de la maquinaria d’assaig...) l’assaig es considerarà nul i caldrà repetir-lo
correctament amb una nova proveta.
Si algun resultat no acompleix el prescrit havent-ho realitzat correctament, es realitzaran 2 contrassaigs segons UNE-EN 10021, sobre
provetes preses de dues peces diferents del lot que s’està assajant. Si ambdós resultats (dels contrassaigs) compleixen el prescrit, la unitat
d’inspecció serà acceptable, en cas contrari es rebutjarà.
Quan es sobrepassi alguna de les tolerà ncies especificades en algun control geomètric, es rebutjarà la peça incorrecta. A més a més,
s’augmentarà el control, en l’apartat incomplet, fins a un 20% d’ unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les oportunes
correccions i/o rebuigs i es farà el control sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes actuacions segons el resultat.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN UNIONS SOLDADES:
El material d’aportació complirà les condicions mecàniques indicades.
En les provetes preparades amb soldadures, la línia de ruptura ha de quedar fora de la zona d’influència de la soldadura.

B6 - MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES
B6A - MATERIALS PER A REIXATS I TANQUES LLEUGERES
B6A1 - REIXATS METÀL·LICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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B6A16KX8,B6A1SEH5.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt de perfils d'acer galvanitzat o d’acer inoxidable, malla de torsió simple, malla
electrosoldada, o malla ondulada, i mecanismes que formen el bastiment i les fulles de les
portes.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els acabats dels perfils poden ser pintats o galvanitzats en el cas de perfils d'acer no
inoxidable.
Les malles poden ser galvanitzades, galvanitzades i pintades o plastificades.
Els perfils i les malles han de tenir un aspecte uniforme i sense defectes superficials. No
han de tenir esquerdes ni despreniments en el recobriment.
La grandària, el tipus i la disposició dels perfils han de complir les especificacions de la
documentació técnica del projecte.
Els perfils han de ser rectes si no s'indica el contrari a la DT.
La separació entre barrots o perfils, si es el cas, ha de ser inferior a 12 cm.
La unió entre els perfils ha d'estar feta per soldadura (per arc o per resistència).
S'admet també la unió amb cargols autorroscants en cas que el perfil porti plecs especialment
per allotjar la rosca del cargol.
Si els perfils són galvanitzats, les soldadures han d'estar tractades amb pintura de pols de
zenc amb resines (galvanització en fred). Si els perfils són d'acer inoxidable les soldadures
han d'estar pulides.
Si l'acabat dels perfils és pintat, aquest haurà de ser amb una capa d'emprimació antioxidant
i dues d'esmalt.
El sistema de tancament ha de ser d'un punt. Cada fulla ha de tenir tres frontisses.
La fulla que no porti el mecanisme de tancament ha de tenir elements per a la seva fixació al
paviment.
La qualitat de la manyeria utilitzada no ha de ser inferior a la qualitat de la porta .
Toleràncies:
- Llargària dels perfils: ± 1 mm
- Dimensions de la secció:
- Gruix <= 1,5 mm: ± 0,5 mm
- Gruix > 1,5 mm: ± 0,8 mm
- Secció dels perfils: ± 2,5%
- Rectitud dels perfils: ± 2 mm/m
- Torsió dels perfils: ± 1°/m
- Planor: ± 1 mm/m
- Angles: ± 1°
ACER GALVANITZAT:
Protecció de galvanització: >= 385 g/m2
ACER INOXIDABLE:
Ha de ser apte pel soldatge.
La composició química de l'acer s'ha d'ajustar a les especificacions següents:
- Carboni: < 0,08%
- Manganés: < 2,00%
- Silici: < 1,00%
- Fosfor: < 0,04%
- Sofre: < 0,04%
- Coure: 16,00-18,00%
- Niquel: 10,00-14,00%
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- Molibdé: 2,00-2,50%
Resistència a la tracció:

>= 600 N/mm2

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: amb els elements que calguin per a assegurar el seu escairat i la seva
planor.
Emmagatzematge: protegit de les pluges, els focus d'humitat i els impactes. No ha d'estar en
contacte amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

B6AZ - MATERIALS AUXILIARS PER A REIXATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B6AZA164,B6AZ3134.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Materials auxiliars per a reixats metàl·lics.
S'han considerat els tipus següents:
- Tub d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contínua, que forma el pal del
reixat.
- Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat de 2 m d'alçària amb bastiment de tub d'acer
galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl· lica
- Dau de formigó per a peu de tanca mòbil de malla d'acer.
ELEMENTS D'ACER GALVANITZAT:
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme.
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials.
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de
tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments.
Si existeixen soldadures s'han de tractar amb pintura de pols de zinc amb resines (galvanitzat
en fred).
La seva secció ha de permetre la fixació de la malla amb els elements auxiliars.
Protecció de la galvanització: >= 385 g/m2
Protecció de la galvanització a les soldadures: >= 345 g/m2
Puresa del zinc: >= 98,5%
PORTA DE PLANXA:
La porta i el bastiment han de ser compatibles amb la resta d'elements que formen el reixat.
Ha de dur els elements d'ancoratge necessaris per a la seva fixació als elements de suport i
els mecanismes d'apertura.
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DAU DE FORMIGÓ:
Ha de portar els forats per a la fixació dels elements verticals del reixat.
No ha de tenir defectes que puguin alterar la seva resisténcia.
PAL DE PLANXA:
Toleràncies:
- Alçària: ± 1 mm
- Diàmetre: ± 1,2 mm
- Rectitud: ± 2 mm/m

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
PAL O PORTA DE PLANXA:
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar la seva rectitud.
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.
DAU DE FORMIGÓ:
No hi ha condicions específiques de subministrament ni d'emmagatzematge.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
B7B - MATERIALS PER A LÀMINES SEPARADORES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B7B151E0.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Làmina formada per feltres de teixits sintètics.
S'han considerat els materials següents:
- Feltre de polipropilè format per filaments sintètics no teixits lligats mecànicament
- Feltre de poliester termoestable fet amb fibres de poliester sense teixir, consolidat
mecànicament mitjançant punxonament
- Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 30% de fibres de polietilè, sense teixir,
termosoldat
- Feltre teixit de fibres de polipropilè
- Fibra de vidre amb insercions de fils de reforç longitudinals
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La funció principal del geotèxtil pot ser:
- F: Filtració
- S: Separació

96

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

PBE URBANITZACIÓ JARDÍ DE L'AMETLLER A VILAGRASSA
Concepte: Eix 6/FEDER/Camí de Sant Jaume
Promotor: Diputació de Lleida,
Arquitecte: Salvador Gine Macià, Setembre 2020

- R: Reforç
- D: Drenatge
- P: Protecció
Un geotèxtil pot ser apte per varies funcions.
La funció de separació no es pot especificar sola, ha d’anar amb la de filtració o reforç.
La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser
rectes.
Ha de ser resistent a la perforació i als esforços de tracció en el seu pla.
Ha de ser permeable a l'aigua i al vapor.
Ha de resistir l'acció dels agents climàtics i de les substàncies actives naturals del sòl.
Els geotèxtils que no s’hagin sotmès a l’assaig de resistència a la intempèrie s’han de cobrir
abans de 24 h des de la seva col.locació.
Les característiques exigides per als geotèxtils estan en funció de l’ús i venen regulats per
la norma corresponent. La relació ús-norma-funcions és la següent:
- UNE-EN 13249: Carreteres i altres zones de trànsit, excepte vies ferrovià ries i capes de
rodadura asfàltica): F, R, F+S, F+R+S
- UNE-EN 13250: Construccions ferroviàries: F, R, F+S, F+R+S
- UNE-EN 13251: Moviments de terres, fonaments i estructures de contenció: F, R, F+S, R+S,
F+R, F+R+S
- UNE-EN 13252: Sistemes de drenatge: F, D, F+S, F+D, F+S+D
- UNE-EN 13253: Obres per al control de l’erosió: protecció costera i revestiment de talussos:
F, R, F+S, R+S, F+R, F+R+S
- UNE-EN 13254: Construcció d’embassaments i presses: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S
- UNE-EN 13255: Construcció de canals: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S
- UNE-EN 13256: Construcció de túnels i estructures subterrànies: P
- UNE-EN 13257: Abocadors de residus sòlids: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S
- UNE-EN 13265: Contenidors de residus líquids: F, R, P, F+R, R+P
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:
Massa per unitat de superfície (UNE-EN 965)
- Característiques essencials:
- Resistència a la tracció (UNE-EN ISO 10319)
- Durabilitat (UNE EN corresponent segons l’ús)
- Característiques complementàries:
- Deteriorament durant la instal.lació (UNE-ENV ISO 10722-1)
- Resistència a la intempèrie (UNE-EN 12224), excepte en túnels
- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319), en drenatge
- Característiques complementàries per a condicions d’us específiques:
- Resistè ncia a la tracció d’unions i costures (UNE-EN ISO 10321)
- Resistència al envelliment químic (UNE-EN ISO 13438, UNE-ENV 12447, UNE-ENV ISO 12960)
- Resistència a la degradació microbiològica (UNE-EN 1225)
- Abrasió (UNE-EN ISO 13427), en construccions ferroviàries
- Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2), en drenatge
Funció: Filtració (F).
- Característiques essencials:
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
- Dimensió d’obertura característica (UNE-EN ISO 12956)
- Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)
- Característiques complementàries:
- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)
- Característiques complementàries per a condicions d’us específiques:
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
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- Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2), excepte en
drenatge
Funció: Reforç (R) o Reforç i Separació (R+S):
- Característiques essencials:
- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
- Característiques complementàries:
- Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2)
- Fluència en tracció (UNE-EN ISO 13431), excepte en carreteres
- Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)
- Característiques complementàries per a condicions d’us específiques:
- Fluència en tracció (UNE-EN ISO 13431), en carreteres
Funció: Filtració i Separació (F+S):
- Característiques essencials:
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
- Dimensió d’obertura característica (UNE-EN ISO 12956)
- Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)
Funció : Reforç i Filtració (R+F) o Filtració, Reforç i Separació (F+R+S):
- Característiques essencials:
- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
- Dimensió d’obertura característica (UNE-EN ISO 12956)
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236), excepte en moviments de terres i
fonaments
- Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058), excepte en
moviments de terres i fonaments
Funció: Drenatge (D):
- Característiques essencials:
- Capacitat de fluxe d’aigua en el pla (UNE-EN ISO 12958)
- Característiques complementàries:
- Fluència en tracció (UNE-EN ISO 13431)
Funció: Filtració i drenatge (F+D):
- Característiques essencials:
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
- Capacitat de fluxe d’aigua en el pla (UNE-EN ISO 12958)
- Dimensió d’obertura característica (UNE-EN ISO 12956)
- Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)
Funció: Filtració, separació i drenatge (F+S+D):
- Característiques essencials:
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
- Capacitat de fluxe d’aigua en el pla (UNE-EN ISO 12958)
- Dimensió d’obertura característica (UNE-EN ISO 12956)
- Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)
Funció: Protecció (P):
- Característiques essencials:
- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
- Eficàcia de la protecció: (UNE-EN 13719, UNE-EN 14574)
- Característiques complementàries per a condicions d’us específiques:
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- Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2)
Funció: Reforç i Protecció (R+P):
- Característiques essencials:
- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
- Eficàcia de la protecció: (UNE-EN 13719, UNE-EN 14574)
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetat en rotlles, sense unions.
Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal
amb un màxim de 5 filades posades en la mateixa direcció, entre 5°C i 35°C, en llocs protegits
del sol, la pluja i la humitat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 13249:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en la construcción
de carreteras y otras zonas de tráfico (excluyendo las vías férreas y las capas de rodadura
asfáltica).
UNE-EN 13250:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en construcciones
ferroviarias.
UNE-EN 13251:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en movimientos
de tierras, cimentaciones y estructuras de contención.
UNE-EN 13252:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en sistemas de
drenaje.
UNE-EN 13253:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en obras para
el control de la erosión (protección costera y revestimiento de taludes).
UNE-EN 13254:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la
construcción de embalses y presas.
UNE-EN 13255:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la
construcción de canales.
UNE-EN 13256:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la
contrucción de túneles y estructuras subterráneas.
UNE-EN 13257:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en los
vertederos de residuos sólidos.
UNE-EN 13265:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en proyectos de
contenedores de residuos líquidos.
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 fonamentacions i murs de contenció de Funció: Filtració i reforç,
- Productes per a canals de Funció: Filtració, reforç i protecció,
- Productes per a sistemes de drenatge de Funció: Filtració i drenatge,
- Productes per a vies fèrries de Funció: Filtració i reforç,
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- Productes per a túnels i estructures subterrànies de Funció: Protecció,
- Productes per a embassaments i preses de Funció: Filtració i reforç,
- Productes per a abocadors de residus sòlids de Funció: Filtració i reforç,
- Productes per a carreteres i altres vies de trànsit de Funció: Filtració i reforç,
- Productes per a obres de control de l'erosió de Funció: Filtració i reforç,
- Productes per a projectes de contenidors de residus líquids de Funció: Filtració, reforç i protecció:
- Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la Producció en Fàbrica
- Productes per a embassaments i preses de Funció: Separació,
- Productes per a carreteres i altres vies de trànsit de Funció: Separació,
- Productes per a vies fèrries de Funció: Separació,
- Productes per a obres de control de l'erosió de Funció: Separació,
- Productes per a fonamentacions i murs de contenció de Funció: Separació,
- Productes per a abocadors de residus sòlids de Funció: Separació,
- Productes per a canals de Funció: Separació,
- Productes per a sistemes de drenatge de Funció: Separació:
- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Identificació del producte
- Massa nominal en kg
- Dimensions
- Massa nominal per unitat de superfície (g/m2)
- Tipus de polímer principal
- Classificació del producte segons ISO 10318
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol
normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:
- Numero d’identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+)
- Marca del fabricant i lloc d’origen
- Dos últims dígits del any en que s’ha imprès el marcat CE.
- Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas
- Referència a les normes aplicables
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
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 e tiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas,
(signat per persona fí sica) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d’aportar-ne
la documentació corresponent
- Control de recepció mitjançant assaigs: En cas que disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la CEE, es podrà
prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament
rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de producte.
A la recepció dels productes es comprovarà:
- Correspondència als especificats en el plec de condicions i el projecte
- Que disposen de la documentació – certificacions exigides
- Que es corresponen amb les propietats demandades
- Que han estat assajats amb la freqüència establerta
- Determinació de les característiques geomè triques sobre un 10% dels rotllos rebuts en cada subministrament.
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OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES EN TRACCIÓ MECÀNICA:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Cada 5000 m2 o fracció de geotextil de les mateixes característiques col·locat en obra, es realitzaran els assaigs segü ents:
- Massa per unitat de superfície (UNE EN 965) (UNE-EN ISO 9864)
- Tracció monodireccional longitudinal i transversal (UNE 40-528) (UNE-EN ISO 10319)
- Allargament de trencament (UNE 40-528) (UNE-EN ISO 10319)
- Força de punxonament (BS 6906 /4) (UNE-EN ISO 12236)
- Resistència a la ruptura ulterior (esquinç ament) (UNE 40529)
OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMIINES SEPARADORES DE POLIPROPILÈ:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l’ obra per a cada tipus de membrana, 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 tracció i allargament fins el trencament
- Resistència mecànica a la perforació
- Permeabilitat (columna d’aigua de 10 cm)
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:
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:
No s’admetran l es membranes que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i acompanyades amb el corresponent certificat
de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions exigides.
En cas d’incompliment d’una comprovació geomètrica, es rebutjarà el rotlle corresponent, incrementant-ne el control, en primer lloc, fins
al 20%, i si continuen les irregularitats, fins al 100% del subministrament.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN LÀ MINES DE TRACCIÓ MECÀNICA:
Els resultats dels assaig d’identificació compliran les condicions del plec amb les desviacions màximes següents:
- Assaigs físics i mecànics: ± 5 %
- Assaigs hidràulics: ± 10 %
Si algun resultat queda fora d’aquestes tolerà ncies, es repetirà l’assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt,
quan els nous resultats estiguin d’acord a l’especificat.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIÓ EN CAS D’INCOMPLIMENT EN LÀ MINES SEPARADORES DE POLIPROPILÈ:
Els resultats dels assaigs d’identificació compliran les condicions del plec. En cas d’incompliment en una comprovació, es repetirà l’assaig
sobre dues mostres mé s del mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.

B7B1 - MATERIALS PER A LÀMINES SEPARADORES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B7B151E0.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Làmina formada per feltres de teixits sintètics.
S'han considerat els materials següents:
- Feltre de polipropilè format per filaments sintètics no teixits lligats mecànicament
- Feltre de poliester termoestable fet amb fibres de poliester sense teixir, consolidat
mecànicament mitjançant punxonament
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- Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 30% de fibres de polietilè, sense teixir,
termosoldat
- Feltre teixit de fibres de polipropilè
- Fibra de vidre amb insercions de fils de reforç longitudinals
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La funció principal del geotèxtil pot ser:
- F: Filtració
- S: Separació
- R: Reforç
- D: Drenatge
- P: Protecció
Un geotèxtil pot ser apte per varies funcions.
La funció de separació no es pot especificar sola, ha d’anar amb la de filtració o reforç.
La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser
rectes.
Ha de ser resistent a la perforació i als esforços de tracció en el seu pla.
Ha de ser permeable a l'aigua i al vapor.
Ha de resistir l'acció dels agents climàtics i de les substàncies actives naturals del sòl.
Els geotèxtils que no s’hagin sotmès a l’assaig de resistència a la intempèrie s’han de cobrir
abans de 24 h des de la seva col.locació.
Les característiques exigides per als geotèxtils estan en funció de l’ús i venen regulats per
la norma corresponent. La relació ús-norma-funcions és la següent:
- UNE-EN 13249: Carreteres i altres zones de trànsit, excepte vies ferrovià ries i capes de
rodadura asfàltica): F, R, F+S, F+R+S
- UNE-EN 13250: Construccions ferroviàries: F, R, F+S, F+R+S
- UNE-EN 13251: Moviments de terres, fonaments i estructures de contenció: F, R, F+S, R+S,
F+R, F+R+S
- UNE-EN 13252: Sistemes de drenatge: F, D, F+S, F+D, F+S+D
- UNE-EN 13253: Obres per al control de l’erosió: protecció costera i revestiment de talussos:
F, R, F+S, R+S, F+R, F+R+S
- UNE-EN 13254: Construcció d’embassaments i presses: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S
- UNE-EN 13255: Construcció de canals: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S
- UNE-EN 13256: Construcció de túnels i estructures subterrànies: P
- UNE-EN 13257: Abocadors de residus sòlids: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S
- UNE-EN 13265: Contenidors de residus líquids: F, R, P, F+R, R+P
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:
Massa per unitat de superfície (UNE-EN 965)
- Característiques essencials:
- Resistència a la tracció (UNE-EN ISO 10319)
- Durabilitat (UNE EN corresponent segons l’ús)
- Característiques complementàries:
- Deteriorament durant la instal.lació (UNE-ENV ISO 10722-1)
- Resistència a la intempèrie (UNE-EN 12224), excepte en túnels
- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319), en drenatge
- Característiques complementàries per a condicions d’us específiques:
- Resistè ncia a la tracció d’unions i costures (UNE-EN ISO 10321)
- Resistència al envelliment químic (UNE-EN ISO 13438, UNE-ENV 12447, UNE-ENV ISO 12960)
- Resistència a la degradació microbiològica (UNE-EN 1225)
- Abrasió (UNE-EN ISO 13427), en construccions ferroviàries
- Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2), en drenatge
Funció: Filtració (F).
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- Característiques essencials:
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
- Dimensió d’obertura característica (UNE-EN ISO 12956)
- Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)
- Característiques complementàries:
- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)
- Característiques complementàries per a condicions d’us específiques:
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
- Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2), excepte en
drenatge
Funció: Reforç (R) o Reforç i Separació (R+S):
- Característiques essencials:
- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
- Característiques complementàries:
- Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2)
- Fluència en tracció (UNE-EN ISO 13431), excepte en carreteres
- Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)
- Característiques complementàries per a condicions d’us específiques:
- Fluència en tracció (UNE-EN ISO 13431), en carreteres
Funció: Filtració i Separació (F+S):
- Característiques essencials:
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
- Dimensió d’obertura característica (UNE-EN ISO 12956)
- Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)
Funció : Reforç i Filtració (R+F) o Filtració, Reforç i Separació (F+R+S):
- Característiques essencials:
- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
- Dimensió d’obertura característica (UNE-EN ISO 12956)
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236), excepte en moviments de terres i
fonaments
- Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058), excepte en
moviments de terres i fonaments
Funció: Drenatge (D):
- Característiques essencials:
- Capacitat de fluxe d’aigua en el pla (UNE-EN ISO 12958)
- Característiques complementàries:
- Fluència en tracció (UNE-EN ISO 13431)
Funció: Filtració i drenatge (F+D):
- Característiques essencials:
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
- Capacitat de fluxe d’aigua en el pla (UNE-EN ISO 12958)
- Dimensió d’obertura característica (UNE-EN ISO 12956)
- Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)
Funció: Filtració, separació i drenatge (F+S+D):
- Característiques essencials:
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
- Capacitat de fluxe d’aigua en el pla (UNE-EN ISO 12958)
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- Dimensió d’obertura característica (UNE-EN ISO 12956)
- Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)
Funció: Protecció (P):
- Característiques essencials:
- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
- Eficàcia de la protecció: (UNE-EN 13719, UNE-EN 14574)
- Característiques complementàries per a condicions d’us específiques:
- Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2)
Funció: Reforç i Protecció (R+P):
- Característiques essencials:
- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
- Eficàcia de la protecció: (UNE-EN 13719, UNE-EN 14574)
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetat en rotlles, sense unions.
Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal
amb un màxim de 5 filades posades en la mateixa direcció, entre 5°C i 35°C, en llocs protegits
del sol, la pluja i la humitat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 13249:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en la construcción
de carreteras y otras zonas de tráfico (excluyendo las vías férreas y las capas de rodadura
asfáltica).
UNE-EN 13250:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en construcciones
ferroviarias.
UNE-EN 13251:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en movimientos
de tierras, cimentaciones y estructuras de contención.
UNE-EN 13252:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en sistemas de
drenaje.
UNE-EN 13253:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en obras para
el control de la erosión (protección costera y revestimiento de taludes).
UNE-EN 13254:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la
construcción de embalses y presas.
UNE-EN 13255:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la
construcción de canales.
UNE-EN 13256:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la
contrucción de túneles y estructuras subterráneas.
UNE-EN 13257:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en los
vertederos de residuos sólidos.
UNE-EN 13265:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en proyectos de
contenedores de residuos líquidos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
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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 fonamentacions i murs de contenció de Funció: Filtració i reforç,
- Productes per a canals de Funció: Filtració, reforç i protecció,
- Productes per a sistemes de drenatge de Funció: Filtració i drenatge,
- Productes per a vies fèrries de Funció: Filtració i reforç,
- Productes per a túnels i estructures subterrànies de Funció: Protecció,
- Productes per a embassaments i preses de Funció: Filtració i reforç,
- Productes per a abocadors de residus sòlids de Funció: Filtració i reforç,
- Productes per a carreteres i altres vies de trànsit de Funció: Filtració i reforç,
- Productes per a obres de control de l'erosió de Funció: Filtració i reforç,
- Productes per a projectes de contenidors de residus líquids de Funció: Filtració, reforç i protecció:
- Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la Producció en Fàbrica
- Productes per a embassaments i preses de Funció: Separació,
- Productes per a carreteres i altres vies de trànsit de Funció: Separació,
- Productes per a vies fèrries de Funció: Separació,
- Productes per a obres de control de l'erosió de Funció: Separació,
- Productes per a fonamentacions i murs de contenció de Funció: Separació,
- Productes per a abocadors de residus sòlids de Funció: Separació,
- Productes per a canals de Funció: Separació,
- Productes per a sistemes de drenatge de Funció: Separació:
- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Identificació del producte
- Massa nominal en kg
- Dimensions
- Massa nominal per unitat de superfície (g/m2)
- Tipus de polímer principal
- Classificació del producte segons ISO 10318
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol
normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:
- Numero d’identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+)
- Marca del fabricant i lloc d’origen
- Dos últims dígits del any en que s’ha imprès el marcat CE.
- Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas
- Referència a les normes aplicables
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
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 e tiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas,
(signat per persona fí sica) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d’aportar-ne
la documentació corresponent
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- Control de recepció mitjançant assaigs: En cas que disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la CEE, es podrà
prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament
rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de producte.
A la recepció dels productes es comprovarà:
- Correspondència als especificats en el plec de condicions i el projecte
- Que disposen de la documentació – certificacions exigides
- Que es corresponen amb les propietats demandades
- Que han estat assajats amb la freqüència establerta
- Determinació de les característiques geomè triques sobre un 10% dels rotllos rebuts en cada subministrament.
OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES EN TRACCIÓ MECÀNICA:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Cada 5000 m2 o fracció de geotextil de les mateixes característiques col·locat en obra, es realitzaran els assaigs segü ents:
- Massa per unitat de superfície (UNE EN 965) (UNE-EN ISO 9864)
- Tracció monodireccional longitudinal i transversal (UNE 40-528) (UNE-EN ISO 10319)
- Allargament de trencament (UNE 40-528) (UNE-EN ISO 10319)
- Força de punxonament (BS 6906 /4) (UNE-EN ISO 12236)
- Resistència a la ruptura ulterior (esquinç ament) (UNE 40529)
OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMIINES SEPARADORES DE POLIPROPILÈ:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l’ obra per a cada tipus de membrana, 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 tracció i allargament fins el trencament
- Resistència mecànica a la perforació
- Permeabilitat (columna d’aigua de 10 cm)
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:
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:
No s’admetran l es membranes que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i acompanyades amb el corresponent certificat
de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions exigides.
En cas d’incompliment d’una comprovació geomètrica, es rebutjarà el rotlle corresponent, incrementant-ne el control, en primer lloc, fins
al 20%, i si continuen les irregularitats, fins al 100% del subministrament.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN LÀ MINES DE TRACCIÓ MECÀNICA:
Els resultats dels assaig d’identificació compliran les condicions del plec amb les desviacions màximes següents:
- Assaigs físics i mecànics: ± 5 %
- Assaigs hidràulics: ± 10 %
Si algun resultat queda fora d’aquestes tolerà ncies, es repetirà l’assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt,
quan els nous resultats estiguin d’acord a l’especificat.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIÓ EN CAS D’INCOMPLIMENT EN LÀ MINES SEPARADORES DE POLIPROPILÈ:
Els resultats dels assaigs d’identificació compliran les condicions del plec. En cas d’incompliment en una comprovació, es repetirà l’assaig
sobre dues mostres mé s del mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.

B7C - MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS
FONOABSORBENTS
B7C7 - LÀMINES, PLAQUES I PLANXES DE POLIETILÈ I EPDM
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B7C75300.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Làmina de material termoplàstic obtinguda per polimerització directa d'etilè i escumants,
extrussió i expansió realitzades al forn.
S'han considerat els tipus següents:
- Làmina de polietilè expandit no reticulat
- Làmina de polietilè expandit reticulat, obtinguda per extrussió contí nua i posteriorment
expansionada en un forn afegint-hi escumants, i es realitza la reticulació
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir una coloració uniforme i sense materials estranys.
No ha d'afavorir el desenvolupament de bactèries (ISO 846).
La làmina de polietilè expandit no reticulat, ha de ser impermeable a l'aigua.
Característiques dimensionals i tèrmiques:
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Polietilè expandit │Amplària │ Densitat │Conductivitat tèrmica │
│
│ (m)
│ (kg/m3)
│
(W/m K)
│
│───────────────────│─────────│───────────│───────────────────────│
│No reticulat
│ >= 1,2 │ 30-60
│ <=0,065 (a 20°C
│
│
│
│
│
DIN 52612)
│
│───────────────────│─────────│───────────│───────────────────────│
│Reticulat
│ >= 1,5 │aprox.33
│
<=0,042
│
│
│
│DIN 53420) │
│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Toleràncies:
- Gruix: ± 0,5 mm
POLIETILÈ EXPANDIT NO RETICULAT:
Permeabilitat al vapor d'aigua en 24 h (DIN 53122):
POLIETILÈ EXPANDIT RETICULAT:
Resistència a l'esqueixament (DIN 53575):
- Longitudinal: >= 11 N/cm
- Transversal: >= 12 N/cm
Resistència a la tracció (ISO 1978):
- Longitudinal: >= 0,24 N/mm2
- Transversal: >= 0,22 N/mm2

<= 2 g/m2

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:
Subministrament: En rotlles de llargaria >= 50 m. En les làmines de polietilè expandit
reticulat, s'admet dues soldadures per rotlle.
Emmagatzematge: Apilades horitzontalment sobre superfície plana i neta, protegides de les
pluges i les humitats i també contra les flames i d'altres fonts de calor.
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d’un espai
habitable, el fabricant ha de declarar el valor del factor de resistència a la difusió del
vapor d’aigua (assajat segons UNE- EN 12086).
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Si el material ha de ser component 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)
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

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

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B89ZB000.
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 cà rrega-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 fluï dificades i pigmentades. Seca per polimerització mitjançant un catalitzador
- Esmalt de poliuretà uretanat: Pintura formada per resines uretanades
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- 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 có rrer 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):
- Al tacte: 2 h
- Totalment sec: 4 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable.
- Adherència (UNE 48032): <= 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 48032): <= 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 có rrer 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
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- 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 48032): <= 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:
- 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
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- 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 48032): <= 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 56818): 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 48032): <= 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 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 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
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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 48032): <= 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 56818): 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.
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:
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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 48032): <= 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
DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR:
Subministrament: En pots o bidons.
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol,
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.
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol,
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.
PINTURA AL CIMENT:
Subministrament: En pols, en envasos adequats.
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol,
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.

GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE

dins del seu envàs tancat i sense

dins del seu envàs tancat i sense

dins del seu envàs tancat i sense

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ESMALT GRAS,
SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR:
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
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA CALÇ:
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
- Toxicitat i inflamabilitat
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA AL CIMENT:
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
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 e tiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas,
(signat per persona fí sica) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d’aportar-ne
la documentació corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d’una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR,
etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les caracterí stiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà
en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol· licitar assaigs de control
de recepció si ho creu convenient.
- Comprovació de l’estat de conservació de la pintura, en un 10 % dels pots rebuts (INTA 16 02 26).
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OPERACIONS DE CONTROL EN PINTURA PLÀSTICA:
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents:
- Determinació de la finor de mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57)
- Temps d’assecatge INTA 16.02.29 (6.57)
- Pes específic UNE EN ISO 2811-1
- Capacitat de cobriment en humitat INTA 16.02.62(9.82)
- Capacitat de cobriment en sec INTA 16.02.61(2.58)
- Conservació de la pintura (cada 100 m2) INTA 16.02.26
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 ESMALT SINTÈTIC I DE POLIURETÀ:
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents:
- Esmalt sintètic:
- Assaigs sobre la pintura líquida:
- Determinació de la finor de mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57)
- Punt d’inflamació INTA 16.02.32A (7.61)
- Contingut matèria volàtil INTA 16.02.31A (10.7)
- Índex d’anivellament INTA.16.02.89 (9.68)
- Índex de despreniments INTA 16.02.88
- Temps d’assecatge INTA 16.02.29 (6.57)
- Assaigs sobre la pel·lícula seca:
- Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071
- Resistència a l’abrasió d’una capa UNE 48250
- Engroguiment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071
- Conservació de la pintura INTA 16.02.26
- Esmalt de poliuretà:
- Assaigs sobre la pintura líquida:
- Punt d’inflamació INTA 16.02.32A (7.61)
- Índex d’anivellament INTA.16.02.89 (9.68)
- Índex de despreniments INTA 16.02.88
- Temps d’assecatge INTA 16.02.29 (6.57)
- Assaigs sobre la pel·lícula seca:
- Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071
- Resistència al impacte UNE EN ISO 6272-1
- Càrrega concentrada en moviment UNE EN ISO 6272-1
- Resistència al ratllat UNE EN ISO 1518
- Resistència a l’abrasió d’una capa UNE 48250
- Resistència a agents químics UNE 48027
- Conservació de la pintura INTA 16.02.26
- Resistència al calor UNE 48033
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:
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:
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.
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Els assaigs d’identificació han de resultar d’acord a les es pecificacions 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.

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

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B8ZA9000.
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 quí mica alta enfront dels àcids orgànics i inorgànics
- Protector químic insecticida-fungicida: Producte a base de resines especials i agents
fungicides i insecticides per a evitar el to blavó s i el podriment
- Segelladora: Producte segellant per a fusta, guix i ciment i paviments porosos
- Solució de silicona
- 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:
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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:
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- 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
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
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- 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
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:
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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
de 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
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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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 e tiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas,
(signat per persona fí sica) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d’aportar-ne
la documentació corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d’una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR,
etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les caracterí stiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà
en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol· licitar assaigs de control
de recepció si ho creu convenient.
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:
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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 a ssaigs 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:
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 es pecificacions 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 de ls 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.

BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
BD3 - CAIXES PER A EVACUACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BD35UA20.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Caixa sifònica for mada per un cos de PVC no plastificat amb tapa cega d’acer inoxidable, o
amb reixeta sifònica, o registre amb cos de PVC i tapa amb embellidor d’acer inoxidable.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El fabricant ha de garantir que les característiques del material que composa l’ accessori,
així com que les característiques generals, geomètriques, mecàniques i físiques dels
accessoris compleixen la norma UNE-EN 1329.
El cos ha de ser de dues peces, que permetin regular la seva alçada.
La tapa d'acer inoxidable ha de ser telescòpica, de posició ajustable entre 3 mm i 50 mm. Ha
d'anar muntada per mitjà de rosca i ha de portar junt elàstic.
La reixeta ha d'estar perforada per a poder desguassar. El desguàs ha de tenir el mateix
tancament hidràulic que la resta d'entrades.
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Diàmetre del cos: >= 100 mm
Gruix de les parets: >= 3 mm
Alçària del tancament hidràulic: >= 50 mm
Característiques del PVC (UNE 53-114): Ha de complir

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: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas
residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estruct.de los edificios.
Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especif. para tubos,accesorios
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats de les característiques tè cniques dels materials escollits (si s’escau)
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control d’identificació dels materials, verificant que les seves caracterí stiques i dimensionament s’adequa al projecte
- Control de recepció dels materials i lloc d’emplaçament.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’ha de controlar globalment.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.

BD5 - MATERIALS PER A DRENATGES
BD52 - PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BD52ZLVN.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Peça prefabricada de formigó obtinguda per un procés d'emmotllament d'una pasta de ciment
pòrtland o putzolànic, granulats , aigua i eventualment additius.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.
No ha de tenir esquerdes, deformacions, balcaments ni escrostonaments a les arestes.
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Les cares vistes han de ser planes.
Tipus de formigó: HM-20
Pes específic: >= 23 kN/m3
Absorció d'aigua, en pes: <= 2%
Gelabilitat (20 cicles de gel-desgel):
Toleràncies:
- Gruix: ± 2 mm
- Amplària: ± 5 mm
- Llargària: ± 5 mm
- Planor: ± 5 mm/2 m

Ha de complir

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.
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
* 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.

BD7 - TUBS PER A CLAVEGUERES I COL.LECTORS
BD7J - TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BD7JL180,BD7JC180.
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)
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- 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 assaigs d’estanquitat, resistència a la pressió interna i de rigidesa
circumferèncial, descrits a la UNE 53365.
Diàmetre i gruix de la paret:
┌─────────────────────────────────────────────────────┐
│ Diàmetre
│
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
│
│
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.
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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.

BDK - MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BDK21495,BDK214C5,BDK21465,BDKZ3170,BDK214T5,BDKZJLB0.

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.
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.
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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.
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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.

BDK2 - PERICONS PREFABRICATS DE FORMIGÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BDK21495,BDK214C5,BDK21465,BDK214T5.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Pericons prefabricats de formigó armat vibrat, no pretesat per a registre de canalitzacions
de servei.
S'han considerat els elements següents:
- Pericons tipus DF per a instal·lacions de telefonia
- Pericons tipus HF per a instal·lacions de telefonia
- Pericons tipus MF per a instal·lacions de telefonia
CONDICIONS GENERALS:
El pericó ha d’incorporar la tapa i el bastiment.
La forma i dimensions dels pericons han de ser els definits per la companyia subministradora.
Ha de portar dos ancoratges situats en dues superfícies oposades, per tal de facilitar la
manipulació de l’element, aquests ancoratges han de resistir els esforços deguts al pes i
manipulació del pericó.
Han de incorporar dos suports per a la fixació de politges per l’estesa de cables, situats en
les parets transversals. Han d’estar centrats i a sota de les obertures d’entrada de
conductes.
Han d’incorporar els suports necessaris per a la instal·lació i fixació dels conductes en el
interior del pericó.
Ha de portar un bastiment metàl·lic com a remat de la part superior.
Les tapes o reixes han d’ estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al
trànsit amb una fondària d’encastament suficient o amb un dispositiu de tancament.
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents
procediments:
- Amb un dispositiu de tanca
- Amb suficient massa superficial
- Amb una característica específica en el diseny
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El disseny d’aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una
eina d’us normal.
Les tapes o reixes metàl· liques, han de tenir la superficie superior antilliscant.
El diss eny 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.
En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les arestes i
superfí cies 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
PERICONS TIPUS DF:
En el centre de la solera hi ha d’haver una bonera de 20x20 de costat i 10 cm de fondària. En
la vora superior de la bonera hi ha d’ haver un bastiment format per angulars de 40x4 cm,
ancorat per gafes o patilles en el formigó de la solera. Sobre el bastiment s’hi ha de
recolzar la reixeta de la bonera.
La solera ha de tenir un pendent de l’1% cap a la bonera.
Les utilitats d’aquest pericó poden ser:
- Donar pas (amb empalmament en el seu cas) a cables que segueixin en la mateixa direcció
o que canviïn de direcció en el pericó. En aquest ú ltim cas el nombre de parells de cables no
ha de ser superior a 400 per calibres 0,405, 300 per calibre 0,51, 150 per calibre 0,64 i 100
per calibre 0,9, si l’empalmament es mú ltiple, tampoc ha de superar aquests límits la suma
dels parells dels cables en el costat ramificat de l’empalmament.
- Donar accés a un pedestal d’armaris d’interconnexió
- Donar pas, amb canvi de direcció, en el seu cas, a escomeses o grups d’escomeses
El nombre d’empalmaments del pericó es de quatre.
PERICONS TIPUS HF:
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

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 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.

BDKZ - MATERIALS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BDKZ3170,BDKZJLB0.
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.
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 as sentaments. 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 diss eny 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.
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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’esta bilitat 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 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’a ngle 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 contí nua 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
superfí cies de contacte entre el bastiment i la tapa, han d’estar protegides amb una xapa de
fosa o d’acer galvanitzat en calent.
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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:
La fosa ha de ser gris, de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la norma UNE-EN 1561)
o de grafit esferoïdal (fosa nodular o dúctil, conforme a la norma UNE-EN 1563).
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: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas
por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos tipo, marcado, control de
calidad.
ELEMENTS DE FOSA GRIS:
* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas
moldeadas.
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
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
OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS, TAPES I REIXES DE FOSA:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d’ acord a les condicions del plec.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les operacions de control s’han de realitzar segons les indicacions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’acceptarà l’ú s de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant.
En cas de disconformitat d’un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peç a assajada i s’incrementarà el control, en primer lloc, fins al
20% de les peces, i en cas de seguir observant deficiències, fins al 100% del subministrament.

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

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BFB1E400,BFB19400.
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 pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
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
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- 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.
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 tolerències:
+--------------------------------------------------------------+
¦
¦
SÈRIE
¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦
¦
SDR 7,4
¦
SDR 11
¦
SDR 17
¦
SDR 26
¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦
¦
Pressió nominal, PN (bar)
¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦PE 40 ¦
PN 10
¦
PN 6
¦
¦
PN 4
¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦PE 100¦
¦
PN 16
¦
PN 10
¦
PN 6
¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦
¦
Gruix de paret, e (mm)
¦
¦ DN ¦-------------------------------------------------------¦
¦ (mm) ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦
¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦
¦ 16 ¦ 2,3 ¦ 2,7 ¦ ¦
- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 20 ¦ 3,0 ¦ 3,4 ¦ 2,0 ¦ 2,3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 25 ¦ 3,5 ¦ 4,0 ¦ 2,3 ¦ 2,7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 32 ¦ 4,4 ¦ 5,0 ¦ 3,0 ¦ 3,4 ¦ 2,0 ¦ 2,3 ¦ ¦ ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 40 ¦ 5,5 ¦ 6,2 ¦ 3,7 ¦ 4,2 ¦ 2,4 ¦ 2,8 ¦ ¦ ¦
¦ 50 ¦ 6,9 ¦ 7,7 ¦ 4,6 ¦ 5,2 ¦ 3,0 ¦ 3,4 ¦ 2,0 ¦ 2,3 ¦
¦ 63 ¦ 8,6 ¦ 9,6 ¦ 5,8 ¦ 6,5 ¦ 3,8 ¦ 4,3 ¦ 2,5 ¦ 2,9 ¦
¦ 75 ¦ 10,3 ¦ 11,5 ¦ 6,8 ¦ 7,6 ¦ 4,5 ¦ 5,1 ¦ 2,9 ¦ 3,3 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 90 ¦ 12,3 ¦ 13,7 ¦ 8,2 ¦ 9,2 ¦ 5,4 ¦ 6,1 ¦ 3,5 ¦ 4,0 ¦
¦ 110 ¦ 15,1 ¦ 16,8 ¦ 10,0 ¦ 11,1 ¦ 6,6 ¦ 7,4 ¦ 4,2 ¦ 4,8 ¦
¦ 125 ¦ 17,1 ¦ 19,0 ¦ 11,4 ¦ 12,7 ¦ 7,4 ¦ 8,3 ¦ 4,8 ¦ 5,4 ¦
¦ 140 ¦ 19,2 ¦ 21,3 ¦ 12,7 ¦ 14,1 ¦ 8,3 ¦ 9,3 ¦ 5,4 ¦ 6,1 ¦
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¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 160 ¦ 21,9 ¦ 24,2 ¦ 14,6 ¦ 16,2 ¦ 9,5 ¦ 10,6 ¦ 6,2 ¦ 7,0 ¦
¦ 180 ¦ 24,6 ¦ 27,2 ¦ 16,4 ¦ 18,2 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦ 6,9 ¦ 7,7 ¦
¦ 200 ¦ 27,4 ¦ 30,3 ¦ 18,2 ¦ 20,2 ¦ 11,9 ¦ 13,2 ¦ 7,7 ¦ 8,6 ¦
¦ 225 ¦ 30,8 ¦ 34,0 ¦ 20,5 ¦ 22,7 ¦ 13,4 ¦ 14,9 ¦ 8,6 ¦ 9,6 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 250 ¦ 34,2 ¦ 37,8 ¦ 22,7 ¦ 25,1 ¦ 14,8 ¦ 16,4 ¦ 9,6 ¦ 10,7 ¦
¦ 280 ¦ 38,3 ¦ 42,3 ¦ 25,4 ¦ 28,1 ¦ 16,6 ¦ 18,4 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦
¦ 315 ¦ 43,1 ¦ 47,6 ¦ 28,6 ¦ 31,6 ¦ 18,7 ¦ 20,7 ¦ 12,1 ¦ 13,5 ¦
¦ 355 ¦ 48,5 ¦ 53,5 ¦ 32,2 ¦ 35,6 ¦ 21,1 ¦ 23,4 ¦ 13,6 ¦ 15,1 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 400 ¦ 54,7 ¦ 60,3 ¦ 36,3 ¦ 40,1 ¦ 23,7 ¦ 26,2 ¦ 15,3 ¦ 17,0 ¦
¦ 450 ¦ 61,5 ¦ 67,8 ¦ 40,9 ¦ 45,1 ¦ 26,7 ¦ 29,5 ¦ 17,2 ¦ 19,1 ¦
¦ 500 ¦
- ¦ ¦ 45,4 ¦ 50,1 ¦ 29,7 ¦ 32,8 ¦ 19,1 ¦ 21,2 ¦
¦ 560 ¦
- ¦ ¦ 50,8 ¦ 56,0 ¦ 33,2 ¦ 36,7 ¦ 21,4 ¦ 23,7 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 630 ¦
- ¦ ¦ 57,2 ¦ 63,1 ¦ 37,4 ¦ 41,3 ¦ 24,1 ¦ 26,7 ¦
¦ 710 ¦
- ¦ ¦ ¦ ¦ 42,2 ¦ 46,5 ¦ 27,2 ¦ 30,1 ¦
¦ 800 ¦
- ¦ ¦ ¦ ¦ 47,4 ¦ 52,3 ¦ 30,6 ¦ 33,8 ¦
¦ 900 ¦
- ¦ ¦ ¦ ¦ 53,3 ¦ 58,8 ¦ 34,4 ¦ 38,3 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦1000 ¦
- ¦ ¦ ¦ ¦ 59,3 ¦ 65,4 ¦ 38,2 ¦ 42,2 ¦
+--------------------------------------------------------------+
Diàmetre exterior mig i ovalització absoluta:
+------------------------------------------------+
¦
DN
¦ Diàmetre exterior mig ¦ Ovalització ¦
¦ (mm) ¦-------------------------¦
màxima
¦
¦
¦
mín.
¦
màx.
¦
¦
¦--------¦------------¦------------¦-------------¦
¦
16
¦
16,0
¦
16,3
¦
1,2
¦
¦
20
¦
20,0
¦
20,3
¦
1,2
¦
¦
25
¦
25,0
¦
25,3
¦
1,2
¦
¦
32
¦
32,0
¦
32,3
¦
1,3
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
40
¦
40,0
¦
40,4
¦
1,4
¦
¦
50
¦
50,0
¦
50,4
¦
1,4
¦
¦
63
¦
63,0
¦
63,4
¦
1,5
¦
¦
75
¦
75,0
¦
75,5
¦
1,6
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
90
¦
90,0
¦
90,6
¦
1,8
¦
¦ 110
¦
110,0
¦
110,7
¦
2,2
¦
¦ 125
¦
125,0
¦
125,8
¦
2,5
¦
¦ 140
¦
140,0
¦
140,9
¦
2,8
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 160
¦
160,0
¦
161,0
¦
3,2
¦
¦ 180
¦
180,0
¦
181,1
¦
3,6
¦
¦ 200
¦
200,0
¦
201,2
¦
4,0
¦
¦ 225
¦
225,0
¦
226,4
¦
4,5
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 250
¦
250,0
¦
251,5
¦
5,0
¦
¦ 280
¦
280,0
¦
281,7
¦
9,8
¦
¦ 315
¦
315,0
¦
316,9
¦
11,1
¦
¦ 355
¦
355,0
¦
357,2
¦
12,5
¦
¦
¦
¦
¦
¦
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¦ 400
¦
400,0
¦
402,4
¦
14,0
¦
¦ 450
¦
450,0
¦
452,7
¦
15,6
¦
¦ 500
¦
500,0
¦
503,0
¦
17,5
¦
¦ 560
¦
560,0
¦
563,4
¦
19,6
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 630
¦
630,0
¦
633,8
¦
22,1
¦
¦ 710
¦
710,0
¦
716,4
¦
¦
¦ 800
¦
800,0
¦
807,2
¦
¦
¦ 900
¦
900,0
¦
908,1
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 1000
¦ 1000,0
¦ 1009,0
¦
¦
+------------------------------------------------+
La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb la UNE-EN 12201-2.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En rotlles o en trams rectes.
El tub subministrat en rotlles ha d’enrotllar-se de tal manera que es previngui la deformació
localitzada.
El diàmetre interior mínim de la bobina no ha de ser inferior a 18 vegades el diàmetre
nominal.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra impactes.
Els trams rectes s'han d'apilar horitzontalment sobre superfícies planes i l'alçària de la
pila ha de ser <= 1,5 m.
Els rotlles s'han de col·locar horitzontalment sobre superfícies planes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 12201-1:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua.
Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades.
UNE-EN 12201-1:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción
de agua. Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades.
UNE-EN 12201-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua.
Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.
UNE-EN 12201-2:2003/1M:2005 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción
de agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.
UNE-EN 12201-2:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción
de agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.
* UNE-EN 1555-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para el suministro de
combustibles gaseosos. Polietileno (PE). Parte 2:Tubos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Cada tub ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Número de la Norma del Sistema: EN 1555
- Nom o marca del fabricant
- Per a tubs dn<=32 mm
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- Dià metre exterior nominal x gruix paret
- Per a tubs dn>32 mm
- Diàmetre exterior nominal, dn
- SDR
- Grau de tolerància
- Material i designació
- Informació del fabricant que permeti la traçabilitat del producte
- Referència al fluid intern que transporta el tub
- Color de marcat negre, groc o negre amb bandes d’identificació grogues
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tè cniques dels materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control de recepció dels materials i lloc d’emplaçament.
- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació segons projecte. (Verificar el marcatge a tubs i
accessoris).
- Realització d’ informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’ha de comprovar per mostreig a cada recepció.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte.

BFB2 - TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BFB23400,BFB26300.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Tubs extruïts de polietilè de baixa densitat per a transport i distribució d'aigua a pressió a
temperatures fins a 40°C.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
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
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- 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.
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 tolerències:
+--------------------------------------------------------------+
¦
¦
SÈRIE
¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦
¦
SDR 7,4
¦
SDR 11
¦
SDR 17
¦
SDR 26
¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦
¦
Pressió nominal, PN (bar)
¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦PE 40 ¦
PN 10
¦
PN 6
¦
¦
PN 4
¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦PE 100¦
¦
PN 16
¦
PN 10
¦
PN 6
¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦
¦
Gruix de paret, e (mm)
¦
¦ DN ¦-------------------------------------------------------¦
¦ (mm) ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦
¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦
¦ 16 ¦ 2,3 ¦ 2,7 ¦ ¦
- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 20 ¦ 3,0 ¦ 3,4 ¦ 2,0 ¦ 2,3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 25 ¦ 3,5 ¦ 4,0 ¦ 2,3 ¦ 2,7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 32 ¦ 4,4 ¦ 5,0 ¦ 3,0 ¦ 3,4 ¦ 2,0 ¦ 2,3 ¦ ¦ ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 40 ¦ 5,5 ¦ 6,2 ¦ 3,7 ¦ 4,2 ¦ 2,4 ¦ 2,8 ¦ ¦ ¦
¦ 50 ¦ 6,9 ¦ 7,7 ¦ 4,6 ¦ 5,2 ¦ 3,0 ¦ 3,4 ¦ 2,0 ¦ 2,3 ¦
¦ 63 ¦ 8,6 ¦ 9,6 ¦ 5,8 ¦ 6,5 ¦ 3,8 ¦ 4,3 ¦ 2,5 ¦ 2,9 ¦
¦ 75 ¦ 10,3 ¦ 11,5 ¦ 6,8 ¦ 7,6 ¦ 4,5 ¦ 5,1 ¦ 2,9 ¦ 3,3 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 90 ¦ 12,3 ¦ 13,7 ¦ 8,2 ¦ 9,2 ¦ 5,4 ¦ 6,1 ¦ 3,5 ¦ 4,0 ¦
¦ 110 ¦ 15,1 ¦ 16,8 ¦ 10,0 ¦ 11,1 ¦ 6,6 ¦ 7,4 ¦ 4,2 ¦ 4,8 ¦
¦ 125 ¦ 17,1 ¦ 19,0 ¦ 11,4 ¦ 12,7 ¦ 7,4 ¦ 8,3 ¦ 4,8 ¦ 5,4 ¦
¦ 140 ¦ 19,2 ¦ 21,3 ¦ 12,7 ¦ 14,1 ¦ 8,3 ¦ 9,3 ¦ 5,4 ¦ 6,1 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 160 ¦ 21,9 ¦ 24,2 ¦ 14,6 ¦ 16,2 ¦ 9,5 ¦ 10,6 ¦ 6,2 ¦ 7,0 ¦
¦ 180 ¦ 24,6 ¦ 27,2 ¦ 16,4 ¦ 18,2 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦ 6,9 ¦ 7,7 ¦
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¦ 200 ¦ 27,4 ¦ 30,3 ¦ 18,2 ¦ 20,2 ¦ 11,9 ¦ 13,2 ¦ 7,7 ¦ 8,6 ¦
¦ 225 ¦ 30,8 ¦ 34,0 ¦ 20,5 ¦ 22,7 ¦ 13,4 ¦ 14,9 ¦ 8,6 ¦ 9,6 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 250 ¦ 34,2 ¦ 37,8 ¦ 22,7 ¦ 25,1 ¦ 14,8 ¦ 16,4 ¦ 9,6 ¦ 10,7 ¦
¦ 280 ¦ 38,3 ¦ 42,3 ¦ 25,4 ¦ 28,1 ¦ 16,6 ¦ 18,4 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦
¦ 315 ¦ 43,1 ¦ 47,6 ¦ 28,6 ¦ 31,6 ¦ 18,7 ¦ 20,7 ¦ 12,1 ¦ 13,5 ¦
¦ 355 ¦ 48,5 ¦ 53,5 ¦ 32,2 ¦ 35,6 ¦ 21,1 ¦ 23,4 ¦ 13,6 ¦ 15,1 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 400 ¦ 54,7 ¦ 60,3 ¦ 36,3 ¦ 40,1 ¦ 23,7 ¦ 26,2 ¦ 15,3 ¦ 17,0 ¦
¦ 450 ¦ 61,5 ¦ 67,8 ¦ 40,9 ¦ 45,1 ¦ 26,7 ¦ 29,5 ¦ 17,2 ¦ 19,1 ¦
¦ 500 ¦
- ¦ ¦ 45,4 ¦ 50,1 ¦ 29,7 ¦ 32,8 ¦ 19,1 ¦ 21,2 ¦
¦ 560 ¦
- ¦ ¦ 50,8 ¦ 56,0 ¦ 33,2 ¦ 36,7 ¦ 21,4 ¦ 23,7 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 630 ¦
- ¦ ¦ 57,2 ¦ 63,1 ¦ 37,4 ¦ 41,3 ¦ 24,1 ¦ 26,7 ¦
¦ 710 ¦
- ¦ ¦ ¦ ¦ 42,2 ¦ 46,5 ¦ 27,2 ¦ 30,1 ¦
¦ 800 ¦
- ¦ ¦ ¦ ¦ 47,4 ¦ 52,3 ¦ 30,6 ¦ 33,8 ¦
¦ 900 ¦
- ¦ ¦ ¦ ¦ 53,3 ¦ 58,8 ¦ 34,4 ¦ 38,3 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦1000 ¦
- ¦ ¦ ¦ ¦ 59,3 ¦ 65,4 ¦ 38,2 ¦ 42,2 ¦
+--------------------------------------------------------------+
Diàmetre exterior mig i ovalització absoluta:
+------------------------------------------------+
¦
DN
¦ Diàmetre exterior mig ¦ Ovalització ¦
¦ (mm) ¦-------------------------¦
màxima
¦
¦
¦
mín.
¦
màx.
¦
¦
¦--------¦------------¦------------¦-------------¦
¦
16
¦
16,0
¦
16,3
¦
1,2
¦
¦
20
¦
20,0
¦
20,3
¦
1,2
¦
¦
25
¦
25,0
¦
25,3
¦
1,2
¦
¦
32
¦
32,0
¦
32,3
¦
1,3
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
40
¦
40,0
¦
40,4
¦
1,4
¦
¦
50
¦
50,0
¦
50,4
¦
1,4
¦
¦
63
¦
63,0
¦
63,4
¦
1,5
¦
¦
75
¦
75,0
¦
75,5
¦
1,6
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
90
¦
90,0
¦
90,6
¦
1,8
¦
¦ 110
¦
110,0
¦
110,7
¦
2,2
¦
¦ 125
¦
125,0
¦
125,8
¦
2,5
¦
¦ 140
¦
140,0
¦
140,9
¦
2,8
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 160
¦
160,0
¦
161,0
¦
3,2
¦
¦ 180
¦
180,0
¦
181,1
¦
3,6
¦
¦ 200
¦
200,0
¦
201,2
¦
4,0
¦
¦ 225
¦
225,0
¦
226,4
¦
4,5
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 250
¦
250,0
¦
251,5
¦
5,0
¦
¦ 280
¦
280,0
¦
281,7
¦
9,8
¦
¦ 315
¦
315,0
¦
316,9
¦
11,1
¦
¦ 355
¦
355,0
¦
357,2
¦
12,5
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 400
¦
400,0
¦
402,4
¦
14,0
¦
¦ 450
¦
450,0
¦
452,7
¦
15,6
¦
¦ 500
¦
500,0
¦
503,0
¦
17,5
¦
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¦ 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: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 12201-1:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua.
Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades.
UNE-EN 12201-1:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción
de agua. Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades.
UNE-EN 12201-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua.
Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.
UNE-EN 12201-2:2003/1M:2005 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción
de agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.
UNE-EN 12201-2:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción
de agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.
* UNE-EN 1555-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para el suministro de
combustibles gaseosos. Polietileno (PE). Parte 2:Tubos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Cada tub ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Número de la Norma del Sistema: EN 1555
- Nom o marca del fabricant
- Per a tubs dn<=32 mm
- Dià metre exterior nominal x gruix paret
- Per a tubs dn>32 mm
- Diàmetre exterior nominal, dn
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- SDR
- Grau de tolerància
- Material i designació
- Informació del fabricant que permeti la traçabilitat del producte
- Referència al fluid intern que transporta el tub
- Color de marcat negre, groc o negre amb bandes d’identificació grogues
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tè cniques dels materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control de recepció dels materials i lloc d’emplaçament.
- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació segons projecte. (Verificar el marcatge a tubs i
accessoris).
- Realització d’ informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’ha de comprovar per mostreig a cada recepció.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte.

BFW - ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLUIDS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BFWB1E42,BFWB1942,BFWB2305,BFWB2605.
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
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La mateixa normativa que s’apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin.

BFWB - ACCESSORIS GENÈRICS PER A TUBS DE POLIETILÈ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BFWB1E42,BFWB1942,BFWB2305,BFWB2605.
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.

BFY - ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BFYB1E42,BFYB1942,BFYB2305,BFYB2605.
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)
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- 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 prò pies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves
aplicacions.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La mateixa normativa que s’apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin.

BFYB - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BFYB1E42,BFYB1942,BFYB2305,BFYB2605.
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 prò pies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves
aplicacions.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.
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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
BG2 - TUBS I CANALS
BG22 - TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL.LICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG22RG10,BG22TP10.
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 l’exterior i corrugada la interior
- Tubs de material lliure d’halògens
- Tubs de polipropilè
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l’exterior i llisa la interior
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ú s 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 rotlles.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i contra la pluja.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002
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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.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
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
OPERACIONS DE CONTROL EN CANALITZACIONS I ACCESORIS:
Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar l’adequació als requisits del projecte.
- Control de la documentació tècnica subministrada
- Control d’identificació dels materials i lloc d’emplaçament (alçada, distàncies, capacitat)
- Realització i emissió d’informes amb resultats dels assaigs
- Assaigs:
- Propagació de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 50086-1
- Instal·lació i posta en obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460
- Verificació de l’aspecte superficial segons norma projecte/ UNE-EN ISO 1461
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN CANALITZACIONS I ACCESSORIS:
Es realitzaran els assaigs a la recepció dels materials, verificant tot el traçat de la instal·lació de safates i aleatòriament un tub de cada mida
instal·lat a obra ja sigui rígid, flexible o soterrat.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN CANALITZACIONS I ACCESSORIS:
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.
OPERACIONS DE CONTROL EN TU BS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- En cada subministrament:
- Inspecció visual de l’aspecte general dels tubs i elements d’unió.
- Comprovació de les dades de subministrament exigides (marques, albarà o etiquetes).
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d’acord a les condicions del plec.
- Comprovació dimensional (3 mostres).
- Per a cada tub de les mateixes caracterí stiques, es realitzaran els següents assaigs (UNE EN 50086-1):
- Resistència a compressió
- Impacte
- Assaig de corbat
- Resistència a la propagació de la flama
- Resistència al calor
- Grau de protecció
- Resistència a l’atac químic
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de la UE, s’ha de poder prescindir dels
assaigs de control de recepció. La DF ha de sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut,
segons control de producció establert a la marca de qualitat del producte.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS:
Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes UNE EN 50086-1 i UNE EN 50086-2-4, juntament a les normes de
procediment de cada assaig concret.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’ INCOMPLIMENT EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS:
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No s’acceptaran materials que no arribin a l’ obra correctament referenciats i acompanyats del corresponent certificat de qualitat del
fabricant.
Es rebutjaran els subministres que no superin les condicions de la inspecció visual o les comprovacions geomètriques.
Es compliran les condicions dels assaigs d’identificació segons la norma UNE EN 50086-1 i UNE EN 50086-2-4.

BJ - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA, REGS I APARELLS SANITARIS
BJ6 - EQUIPS PER A TRACTAMENT D'AIGÜES
BJ65 - FILTRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BJ653840.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Filtres manuals de sorra o carbó activat, amb connexions per rosca.
S'han considerat els materials següents:
- Acer inoxidable
- Poliester reforçat
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
L'ús ve donat pel tipus de llit filtrant:
- Carbó activat: Eliminació de clor
- Sorra: Clarificació
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 ser resistent a la corrosió.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Pressió màxima: 7 bar
Velocitat filtració: >= 20 m3/h/m2
POLIESTER:
Cos de poliester reforçat de color vermell amb manòmetre i vàlvula selectora.
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.
Diàmetre cos segons cabal:
┌───────────────────┐
│ Cabal │ Diàmetre │
│ (m3/h)│
(mm)
│
│───────│───────────│
│
6
│
350
│
│
8
│
450
│
│ 10
│
500
│
│ 15
│
650
│
└───────────────────┘
Diàmetre connexions: 1 1/2"
ACER INOXIDABLE:
Cos d'acer inoxidable amb tapa de poliamida i vàlvula lateral.
Diàmetre cos: 750 mm
Cabal: 22 - 35 m3/h
Diàmetre connexions: 2"
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Desmuntat per elements i empaquetat en caixes.
Les boques de connexió han d'anar protegides.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

BJM - ELEMENTS DE MESURA, CONTROL I REGULACIÓ
BJM1 - COMPTADORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BJM16B24.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Comptadors d'aigua, amb unions roscades o embridades, per a connectar a la bateria o al ramal
i equips auxil iars per a la centralització de lectures.
S’han considerat els tipus de comptadors següents:
- Comptadors d’aigua freda de funcionament mecànic amb cos de llautó, rellotgeria estanca i
transmissor magnètic
- Comptadors d’aigua freda de funcionament electrò nic, amb cos de material sintètic, pantalla
digital multifunció i sistema de mesura mitjançant turbina axial i transductor electrònic
CONDICIONS GENERALS:
Ha de tenir un aspecte uniforme i no ha de tenir defectes superficials, com é s ara cops,
bonys, ratlles o defectes de l’acabat superficial.
COMPTADORS:
No ha de tenir cap tipus de defecte mecànic que alteri el funcionament o la qualitat de
l'aparell, ni fuites, exsudacions, mostres de corrosió o d'altres defectes superficials.
Ha d'anar equipat amb un sistema eficaç que impedeixi l'entrada d'humitat, tant de l'interior
com de l'exterior, dins l'esfera de lectura, i també per a poder ser comprovat sense
desmuntar-lo.
Ha d'anar proveït d'una tapa protectora i una fletxa gravada de forma indeleble que indiqui la
direcció del fluid i, opcionalment, una vàlvula antiretorn a la sortida.
El comptador ha d'estar homologat i precintat.
El comptador ha d’estar fabricat amb materials d’una resistència i durabilitat adeq uades al
ús a que es destina. Els materials no s’han de veure afectats de manera adversa per les
variacions de temperatura de l’aigua, dintre del ventall de temperatures de treball.
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Totes les parts del comptador en contacte amb l’aigua que hi circula han de fabricar-se amb
materials que són convencionalment coneguts com no-tòxics, no-contaminants i biològicament
inerts.
El comptador d’aigua complert ha d’estar fabricat amb materials resistents a la corrosió
interna i externa o que estiguin protegits per un tractament superficial adequat.
El dispositiu indicador ha de proporcionar una indicació del volum fàcilment llegible, segura
i sense ambigüitats visuals.
El volum d’aigua ha d’indicar-se en metres cúbics. El símbol m3 ha d’aparèixer en el
totalitzador o immediatament al costat del nú mero indicat.
COMPTADOR VOLUMÈTRIC:
Ha d'estar format per un cos amb un mecanisme interior de pistó o rotatiu i un totalitzador de
lectura.
COMPTADOR DE VELOCITAT:
Ha d'estar format per un cos i una tapa.
Ha de tenir un mecanisme interior de turbina amb un tren reductor que transmeti el pas de
fluid al totalitzador.
COMPTADOR D’AIGUA ELECTRÒNIC:
Si el totalitzador pot mostrar informació addicional a la del volum d’ aigua mesurat, aquesta
informació ha de mostrar-se de manera clara i sense ambigüitat del volum d’aigua mesurat.
S’ha d’incloure un element que permeti controlar l’operació correcte del display.
El comptador ha de disposar d’un indicador de l’estat de la bateria interna.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
COMPTADORS:
Subministrament: Embalat, amb les rosques protegides, dins de caixa protectora.
ELEMENTS DE CENTRALITZACIÓ DE LECTURES:
Subministrament: En caixa protectora.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.
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
COMPTADORS:
Orden de 28 de diciembre de 1988 por la que se regulan los contadores de agua fría.
ELEMENTS DE CENTRALITZACIÓ DE LECTURES:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN COMPTADORS:
El comptador ha d’anar marcat de manera visible e indeleble amb la següent informació com a mínim:
- Nom o raó social del fabricant o la seva marca de fàbrica
- La classe metrològica i el cabal nominal expressat en m3/h
- L’any de fabricació i el número de comptador separats inequívocament
- Una o dues sagetes que indiquin el sentit del flux
- El signe d’aprovació del model o, en el seu cas, d’aprovació del model CEE
- La pressió màxima de servei en bar, en el cas de que sigui superior a 10 bar
- La lletra H o V en el cas de que el comptador només pugui treballar en posició horitzontal o vertical respectivament
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ELEMENTS DE CENTRALITZACIÓ DE LECTURES:
El fabricant ha de subministrar la documentació tè cnica, instruccions, esquemes i plantilles necessaris per al muntatge, connexió de
l’element i el manteniment.
OPERACIONS DE CONTROL EN COMPTADORS:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tè cniques dels materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control d’identificació dels materials i verificació del seu dimensionat segons projecte.
- Contrastar entre la documentació aportada i els materials emprats.
- Realització i emissió d’ informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN COMPTADORS:
Es comprovarà globalment
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN COMPTADORS:
Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte.

BJS - EQUIPS PER A REG
BJSA - PROGRAMADORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BJSA2041,BJSAU101.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Dispositius destinats a formar part d’una instal·lació de reg.
S'han considerat els elements següents:
- Aspersor: Dispositiu destinat a distribuir aigua polvoritzada sobre una superfície de radi
efectiu comprès entre 1 i 4 m, sense elements giratoris.
- Difusors: Elements de distribució d’ aigua en zones ajardinades en forma de pluja que van
equipats amb broquet de sortida de doll fix, regulable i de curt abast
- Comptagotes: Emissors d’aigua de baix cabal incorporats a canonades soterrades per
configurar sistemes de reg localitzat, integrats directament en la canonada en el procés de
fabricació de la mateixa o acoblats com accessoris addicionals a la canonada un cop fabricada
- Programadors electrònics o autònoms: Elements que governen l’obertura de les electrovàlvules
de la instal·lació possibilitant l’ automatització de la mateixa.
- Vàlvula hidràulica per a regular automàticament el cabal d’aigua, en les que l’accionament
del pilot de tres vies es fa electromagnèticament. El desplaçament de l’eix de la vàlvula es
produeix per l’acció d’un solenoide.
ASPERSORS I MICROASPERSORS:
La part del dispositiu destinada a difondre l'aigua ha de quedar amagada dins la carcassa,
mentre l'aparell connectat a la xarxa no rebi aigua a la pressió mínima de treball.
Les peces de plàstic del difusor exposades a l'aigua o a les radiacions ultraviolades han de
ser opaques i resistents a les dites radiacions.
Les superfícies del polvoritzador han de ser llises i no han de tenir puntes o arestes vives.
El disseny del polvoritzador ha de permetre la substitució de qualsevol component per la part
superior, de forma manual o amb ajut d'eines corrents, iclusiu el filtre.
Ha de tenir un junt per a impedir l'entrada de sorra entre la carcassa i el cos emergent.
Les peces de plàstic del difusor exposades a l'aigua o a les radiacions ultraviolades han de
ser opaques i resistents a les dites radiacions.
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Les superfícies del polvoritzador han de ser llises i no han de tenir puntes o arestes vives.
El disseny del polvoritzador ha de permetre la substitució de qualsevol component per la part
superior, de forma manual o amb ajut d'eines corrents, iclusiu el filtre.
Ha de tenir un junt per a impedir l'entrada de sorra entre la carcassa i el cos emergent.
Els broquets de sortida han de ser intercambiables per a aconseguir diferents superfícies de
regat. Cada tipus
de broquet ha de portar una marca o codi que permeti identificar-lo al
catàleg corresponent.
Cada element ha de portar marcat de forma clara e indeleble les indicacions següents:
- Nom del fabricant o marca comercial enregistrada
- Símbol d'identificació utilitzat al catàleg
- Cabal nominal i pressió nominal de treball
- Indicació de la posició correcta d’instal·lació si fos necessari
Pressió màxima admissible: 5 bar
ASPERSORS:
La connexió a la xarxa ha de ser una rosca femella de 1/2" d'acord amb la norma UNE 19-009.
Pressió de treball: >= 1,5 bar,
<= 3,5 bar
Alçària del cos emergent: >= 70 mm
Ha d’estar format per:
- Carcassa
- Cos emergent
- Tapa de goma
- Joc de broquets intercanviables
- Filtre
GOTEJADORS
Ha de ser autonetejable.
Cada element ha de portar marcat de forma clara e indeleble les indicacions següents:
- Nom del fabricant o marca comercial enregistrada
- Model
- Tipus
- Diàmetre exterior de la canonada expressat en mm
- Diàmetre mínim de pas expressat en mm
- Cabal nominal expressat en l/min quan els emissors no siguin auatocompensants
- Indicació de la posició correcta d’instal·lació si fos necessari
Cada element ha de tenir una caixa de protecció estanca, amb tancament mitjanç ant clau.
Cada element ha de portar les indicacions següents:
- Nom del fabricant o marca comercial enregistrada, distribuïdor i model
- Símbol d’identificació utilitzant el catàleg
- Número d’estacions o sectors
- Número de programes
- Cicle o interval de reg
- Arrencada de bomba o vàlvula mestra
- Memòria permanent (Piles)
- Descripció de la funció dels automatismes
PROGRAMADORS ELECTRÒNICS:
Pot disposar de pantalla.
L'alimentació del programador s'ha de fer amb un transformador intern o extern per a passar de
la tensió d'alimentació de la xarxa, a la tensió d'alimentació de les electrovàlvules (24 V
cc).
Ha de tenir com a mínim les següents prestacions:
- Número de programes: Doble programa A/B
- Arrencada: 3 recs en l’interval programat
- Temps de reg: 1 a 999 min per estació
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- Cicle o interval de reg: 1/2 dia a 7 dies
PROGRAMADORS AUTÒNOMS:
Han d’estar equipats amb solenoide a impulsos.
L’alimentació es produeix per piles o bateries amb una autonomia mínima d’un any.
Ha d'estar preparat per a admetre un comandament de programació via radio.
Ha de tenir com a mínim les següents prestacions:
- Estacions o sectors de reg: 2 com a màxim
- Arrencament automàtic: 3 regs en l’interval programat
- Temps de reg: 1 setmana a 24 h
- Cicle o interval: 1/2 dia a 7 dies
ELECTROVÀLVULES:
Ha d'estar formada per:
- Carcassa
- Regulador de cabal
- Sistema d’obertura manual directa
- Solenoide
- Filtre autonetejant
Cada element ha de portar marcat de forma clara i indeleble les indicacions següents:
- Nom del fabricant o marca comercial enregistrada
- Model
- Codi del tipus de vàlvula
- Tipus de connexió de la vàlvula
- Diàmetre de connexió expressat en mm o polsades
- Tipus d’ accionament
- Pressions, màx. mín. I de treball
- Cabal màxim i mínim expressat en m3/h
- Material del que està conformat
Potència expressada en W
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Les zones que no es puguin compactar amb l'equip utilitzat per a la resta de la capa, s'han de
compactar amb els mitjans adequats fins assolir una densitat igual a la de la resta de la
capa.
Emmagatzematge: en el seu envàs, 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
PROGRAMADOR O ELECTROVÀLVULA:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

BN - VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
BN1 - VÀLVULES DE COMPORTA
BN12 - VÀLVULES DE COMPORTA MANUALS AMB BRIDES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

152

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

PBE URBANITZACIÓ JARDÍ DE L'AMETLLER A VILAGRASSA
Concepte: Eix 6/FEDER/Camí de Sant Jaume
Promotor: Diputació de Lleida,
Arquitecte: Salvador Gine Macià, Setembre 2020

BN12A6D0,BN12A6A0.
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
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: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

BN3 - VÀLVULES D'ESFERA
BN31 - VÀLVULES D'ESFERA MANUALS AMB ROSCA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BN318A30.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Vàlvules de bola de 2 o 3 vies, amb cos
d’1, 2 o 3 peces, d’accionament manual o amb
actuador.
S'han considerat els tipus següents:
- Vàlvules de bola metàl·liques, d’accionament manual, per a roscar
- Vàlvules de bola metàl·liques, d’accionament manual, amb brides
- Vàlvules de bola metàl·liques, amb actuador elèctric, per a roscar
- Vàlvules de bola metàl·liques, amb actuador elèctric, amb brides
- Vàlvules de bola metàl·liques, amb actuador pneumàtic, amb brides
- Vàlvules de bola de material sintètic, d’accionament manual, per a roscar o encolar
- Vàlvules de bola de material sintètic, d’accionament manual, amb brides
- Vàlvules de bola de material sintètic, amb actuador elèctric, amb brides
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- Vàlvules de bola de material sintètic, amb actuador pneumàtic, amb brides
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar formada per:
Vàlvules metàl·liques manuals:
- Cos amb connexió per brides
- Cos amb connexions roscades interiorment (connexió femella) o roscat exteriorment (connexió
mascle)
- Tancament manual mitjançant maneta fixada a l’eix amb femella
- Eix d’accionament de l’obturador esfèric
- Obturador esfèric amb un forat diametral en les vàlvules de 2 vies o un forat en T o L en
les de 3 vies, i amb l’allotjament per a l’eix
- Assentaments d'estanquitat per a la bola
- Premsaestopes o anells tòrics per a l'estanquitat de l'eix d'accionament
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
Materials:
Vàlvules amb cos de bronze:
- Bola: Acer inoxidable
- Elements d'estanquitat: Tefló
Vàlvules amb cos de poli(clorur de vinil):
- Bola: poli(clorur de vinil)
- Elements d'estanquitat: Cautxú tecnopolímer d’etilepropilediè EPDM
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes.
Les rosques han de portar protectors de plàstic.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'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
VÀLVULES METÀL·LIQUES:
* UNE-EN 736-1:1996 Válvulas. Terminologia. Parte 1: Determinación de los tipos de válvulas.
* UNE-EN 736-2:1998 Válvulas. Terminología. Parte 2: Definición de los componentes de las válvulas.
* UNE-EN 736-3:2008 Válvulas. Terminología. Parte 3: Definición de términos.
* UNE-EN 13709:2010 Válvulas industriales. Válvulas de globo y válvulas de globo de retención y regulación de acero.

BN4 - VÀLVULES DE PAPALLONA
BN42 - VÀLVULES DE PAPALLONA MANUALS PER A MUNTAR ENTRE BRIDES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BN4293D0.
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1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Vàlvules de papallona manuals de fosa de 10 i 16 bar de pressió nominal i connexió per brides.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar formada per:
- Cos de forma anular
- Disc o papallona que gira sobre un eix diametral i que tanca sobre un assentament de forma
anular
- Maneta d'accionament
L'estanquitat de l'eix s'ha de fer mitjançant un retenidor.
Ha de garantir una estanquitat total.
Ha de ser autonetejant.
Pressió de tancament
<= 10 bar
Temperatura de servei
<= 110° C
Materials:
- Papallona
Acer inoxidable
- Assentament, en conduccions per a aigua
EPDM
- Assentament, en conduccions per a gas Nitril
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalades en capses.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

BNE - FILTRES COLADORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BNER2561.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Filtres coladors per a muntar entre tubs.
S'han considerat els tipus següents:
- Filtres roscats.
- Filtres per a muntar amb brides
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar format per un element metàl·lic que conté al seu interior l'element filtrant.
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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: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

BNH - BOMBES CENTRÍFUGUES
BNH1 - BOMBES CENTRÍFUGUES AUTOASPIRANTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BNH19520.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Bomba centrífuga monobloc autoaspirant horitzontal formada per un motor acoblat directament a
la bomba.
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Grau protecció motor: >= IP-33X
Tensió d'alimentació (trifàsic): 230/400 V
Freqüència: 50 Hz
Materials:
- Cos: Fosa
- Turbina: Bronze
- Junts d'estanquitat: Premsaestopes

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
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
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002

BR - Familia R
BR3 - Familia R3
BR3P - TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BR3PE210.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Terres, substrats i mulch per al condicionament del sòl.
S'han considerat els tipus següents:
- Terra vegetal
- Terra àcida
- Terra volcànica
- Escorça de pi
- Encoixinament per a hidrosembra
TERRA VEGETAL:
No ha de tenir elements estranys ni llavors de males herbes.
La terra no adobada ha de ser natural, provinent de la capa superficial d'un terreny i amb un
alt contingut de matèria orgànica.
La terra adobada ha de ser natural, provinent de la capa superficial d'un terreny i amb
incorporació d'adobs orgànics.
Mida dels materials petris: <= 20 mm
Mida dels terrossos:
- Terra vegetal garbellada: <= 16 mm
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- Terra vegetal no garbellada: <= 40 mm
Composició granulomètrica:
- Sorra: 50 - 75%
- Llim i argila: < 30%
- Calç: < 10%
- Matèria orgànica (MO): 2% <= MO <= 10%
Composició química:
- Nitrogen: 1/1000
- Fósfor total (P2O5 assimilable): 150 ppm (0,3%)
- Potasi (K2O assimilable): 80 ppm (0,1/1000)
- pH: 6 <= pH <= 7,5
TERRA DE BOSC O TERRA ÀCIDA:
Terra natural provinent de la capa superficial d'un bosc de plantes acidòfiles.
Composició granulomètrica:
- Sorra: 50 - 75%
- Llim i argila: < 30%
- Calç: < 10%
- Matèria orgànica: > 4%
Composició química:
- Nitrogen: 1/1000
- Fósfor total (P2O5 assimilable): 150 ppm (0,3%)
- Potasi (K2O assimilable): 80 ppm (0,1/1000)
- pH: 5 <= pH <= 6,5
TERRA VOLCÀNICA:
Terra natural de terrenys eruptius, provinent d'abocador.
Granulometria: 4 - 16 mm
Calç: < 10%
Densitat aparent seca: 680 kg/m3
ESCORÇA DE PI:
Escorça de pi triturada i completament fermentada.
Calç: < 10%
pH: 6
Densitat aparent seca: 230 kg/m3
ENCOIXINAMENT HIDROSEMBRES:
Encoixinament de fibra semi-curta compost de cel·lulosa desfibrada, palla de cereal triturada
i paper reciclat.
No ha d'afectar a la germinació i posterior desenvolupament de les llavors.
Grandària màxima: 25 mm
Composició:
- Cel·lulosa desfibrada: 40%
- Palla de cereal: 50%
- Paper reciclat: 60%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
TERRA VEGETAL, DE BOSC, ÀCIDA O ROLDOR DE PI:
Subministrament: En sacs o a granel.
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques.
ENCOIXINAMENT HIDROSEMBRES:
Subministrament: En bales empaquetades.
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Als sacs hi han de figurar les següents dades:
- Identificació del producte
- Nom del fabricant o marca comercial
- Pes net
OPERACIONS DE CONTROL:
- Inspecció visual del material subministrat, comprovant la correcte identificació tal i com s’indica a les especificacions.
- Recepció del certificat de garantia, d’acord a les condicions especificades, i si és el cas, dels documents acreditatius de la disposició de
l’etiqueta ecològica europea.
- Abans de començar l’aportació de terres i substrats per a jardineria, i amb una freqüè ncia de 10.000 m3, es realitzaran els assaigs
corresponents a l’anàlisi estàndard de terra vegetal, amb la determinació de:
- Rang de textures pel mètode granulomètric per sedimentació discontínua.
- Anàlisi del PH (en H2O 1:2,5).
- Anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama.
- Anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat).
- Anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (P, K, Mg, Calci, N orgànic i amoniacal) pels mètodes químics 4,
15, 16 (b), 8, segons MOA III
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’ acceptaran materials que no arribin correctament identificats i acompanyats del certificat de garantia corresponent. Els productes a
utilitzar s’ajustaran a les condicions exigides al plec de condicions tècniques.
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D - ELEMENTS COMPOSTOS
D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS
D06 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS
D060 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS, AMB CIMENTS PÒRTLAND AMB ADDICIONS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
D060P021,D060Q021.
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'ac ord amb les prescripcions de la EHE-08.
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):
- 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
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m3 de volum necessari elaborat a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08).

D07 - MORTERS I PASTES
D070 - MORTERS SENSE ADDITIUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
D070A4D1.
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 l’exigència de blancor
Morters per a fàbriques:
- Resistència a compressió: <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada: >= M1
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica 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.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
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- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del fabricant, d’acord a les exigències del plec
de condicions, incloent els resultats corresponents de resistència a compressió (UNE EN 1015-11).
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el
material rebut, a càrrec del contractista.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No es podran utilitzar a l’obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d’ acord a les condicions exigides.
Els valors de consistència i resistència a compressió han de correspondre a les especificacions de projecte.

D0B - ACER FERRALLAT O TREBALLAT

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

D0B2 - ACER EN BARRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
D0B2A100.
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de formigó armat,
elaborades a l'obra.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El diàmetre interior del doblegament de les barres (Di) ha de complir:
BARRES CORRUGADES:
+----------------------------------------------------------------------+
¦ Tipus acer ¦ Barres doblegades o corbades ¦
Ganxos i patilles
¦
¦
¦------------------------------¦--------------------------¦
¦
¦
D <= 25 mm ¦
D > 25 mm ¦ D < 20 mm ¦ D >= 20 mm ¦
¦------------¦---------------¦--------------¦------------¦-------------¦
¦
B 400
¦
10 D
¦
12 D
¦
4 D
¦
7 D
¦
¦------------¦---------------¦--------------¦------------¦-------------¦
¦
B 500
¦
12 D
¦
14 D
¦
4 D
¦
7 D
¦
+----------------------------------------------------------------------+
Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades.
S'admeten diàmetres de doblegament inferiórs per als diàmetres <= 12 mm, que han de complir:
- No han d'apareixer principis de fissuració.
- Diàmetre de doblegament: >= 3 D, >= 3 cm
En cap cas han d'aparèixer principis de fissuració.
S'han d'aplicar les toleràncies que defineix la UNE 36-831.
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ
El doblegament s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i amb l'ajut d'un
mandrí.
En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'han de prendre les precaucions necessaries
per a no malmetre el formigó amb les altes temperatures.
No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys.
No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre
expressament acceptat per la DF
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions
específiques d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE).
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4 - CONJUNTS DE PARTIDES DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ
4Y - AJUDES DEL RAM DE PALETA
4Y0 - AJUDES DEL RAM DE PALETA
4Y03 - FORMACIÓ DE PASSOS D'INSTALACIONS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
4Y03111Y,4Y03111X.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Obertura d’un forat que travessi la paret, per fer un pas de conductes o aparells
d’instal·lacions, càrrega manual de runa sobre contenidor i transport de residus fins al lloc
d’abocament.
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
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió
- Transport de residus
- Neteja final
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.
Al fer l'encastat no s'ha de travessar la paret en cap punt, ni aprofundir més dels límits
fixats.
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els
trajectes utilitzats.
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.
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E - PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ
E3 - FONAMENTS
E3C - LLOSES
E3C5 - FORMIGONAMENT DE LLOSES DE FONAMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E3C515G3.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formigonament d’estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a
pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta
dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de camió
, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura
del formigó.
S'han considerat els elements a formigonar següents:
- Lloses de fonament
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Formigonament:
- Preparació de la zona de treball
- Humectació de l’encofrat
- Abocada del formigó
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas
- Curat del formigó
CONDICIONS GENERALS:
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08 ,
en especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37
de la EHE-08) en funció de les classes d'exposició.
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de
l'encofrat ni d'altres.
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims,
taques, o elements adherits.
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la
massa de formigó sense que es toquin entre elles.
La resistència característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE-08
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l’article 5 de l'annex 11 de la
norma EHE-08.
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat
en la UNE 36831.
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres,
buits d'ascensor, passos d’instal·lacions , etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF.
LLOSES DE FONAMENTACIÓ:
Toleràncies d'execució:
- Replanteig parcial dels eixos: ± 20 mm
- Replanteig total dels eixos: ± 50 mm
- Horitzontalitat: ± 5 mm/m, <= 15 mm
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- Nivells: ± 20 mm
- Dimensions en planta de l'element: ± 30 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
FORMIGONAMENT:
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament
la part afectada.
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de
suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C.
Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de
la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder
verificar la resistència realment assolida.
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua
del formigó.
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures
col·locades en posició definitiva.
La DF comprovarà l’ausencia de defectes significatius en la superficie de formigó. En cas de
considerar els defectes inadmisibles d’acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una
compactació completa de la massa
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig
prèviament al formigonament.
No pot transcórrer mé s d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a
menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre
ells.
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la
mescla i de manera que s’ eliminin forats i s’eviti la segregació.
S’ha de garantitzar que durant l’abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments
de l’armadura.
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i
assenti el formigó.
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la
continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonament del junt.
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter,
deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes
corrosius.
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d’aigua en el junt.
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l’execució de junts
sempre que es just ifiqui i es supervisi per la DF.
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.
Durant l'adormiment i primer període d’enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de
la humitat de l’element de formigó mitjançant el curat adequat i d’acord amb EHE-08.
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la
fissuració de l'element.

168

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

PBE URBANITZACIÓ JARDÍ DE L'AMETLLER A VILAGRASSA
Concepte: Eix 6/FEDER/Camí de Sant Jaume
Promotor: Diputació de Lleida,
Arquitecte: Salvador Gine Macià, Setembre 2020

FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin
disgregacions.
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades
i als paraments.
FORMIGÓ ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTA NT:
No es necessari la compactació del formigó.
LLOSES DE FONAMENTACIÓ:
L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
FORMIGONAMENT:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT,
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.

amb

aquelles

modificacions

i

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón
estructural (EHE-08).
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.
- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb observació de l’ estat de neteja i entrada d’aigua
en tot el recinte.
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d’obra abans del formigonat.
- Observació de la superfície sobre la que s’ha d’estendre el formigó i de les condicions d’ encofrat. Mesura de les dimensions de totes les
unitats estructurals d’obra, entre els encofrats, abans de formigonar.
- Verificació de la correcte disposició de l’ armat i de les mesures constructives per tal d’evitar moviments de la ferralla durant el
formigonat.
- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d’ altres aspectes, de la temperatura i condicions ambientals.
- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat.
CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE-08.
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No es podrà iniciar el formigonat d’un element sense la corresponent aprovació de la DF.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d’acabat, segons l’article 100. Control de l’element
construït de l’EHE-08.
- Assaigs d’informació complementària.
De les estructures projectades i construïdes d’acord a la Instrucció EHE-08, en les que els materials i l’execució hagin assolit la qualitat
prevista, comprovada mitjanç ant els controls preceptius, sols necessiten sotmetre’s a assaigs d’informació i en particular a proves de
càrrega, les incloses en els següents supòsits:
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics de un tipus d’estructura o el plec de presc ripcions tècniques particulars.
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- Quan degut a caràcter particular de l’ estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix certes condicions específiques. En aquest
cas el plec de prescripcions tècniques particulars establirà els assaigs oportuns que s’han de realitzar, indicant amb tota precisió la forma
de realitzar-los i la manera d’interpretar els resultats.
- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalitat o durabilitat de l’estructura.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE-08.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Si s’aprecien deficiències importants en l’element construït, la DF podrà encarregar assaigs d’informació complementaria (testimonis,
ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres
característiques de l’element formigonat.

E3CB - ARMADURES PER A LLOSES DE FONAMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E3CBDAGG.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Muntatge i col·locació
de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o
conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació d’armadura passiva d’elements estructurals de
formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a
perfils d’acer.
S'han considerat les armadures pels elements següents:
- Fonaments
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Tallat i doblegat de l'armadura
- Neteja de les armadures
- Neteja del fons de l'encofrat
- Col·locació dels separadors
- Muntatge i col·locació de l'armadura
- Subjecció dels elements que formen l'armadura
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat
CONDICIONS GENERALS:
Per a l’elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s’ha de seguir les indicacions de
la EHE i la UNE 36831.
Els dià metres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l’especificat a la DT.
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres
substàncies que puguin perjudicar a l’acer, al formigó o a l’adherència entre ells.
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera
que totes les barres quedin recobertes de formigó.
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d’un vibrador
intern.
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció
nominal.
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d’una barra a la
següent, sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d’empalmament.
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No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l’armadura treballa a la màxima
càrrega.
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin
que garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor
de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1
mm.
L’armat de la ferralla s’ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de
soldadura no resistent.
La disposició dels punts de lligat ha de complir l’especificat en
l’apartat 69.4.3.1 de la EHE.
La soldadura no resistent, ha de complir l’especificat en l’artícle 69.4.3.2 de la EHE,
seguint els procediments establerts en la UNE 36832.
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la
llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de
seguir les prescripcions de la EHE , al article 69.5.2.
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l’article 69 .5.2.5 de la
EHE amb els procediments descrits en la UNE 36832.
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.
Queda prohibida la soldadura d’armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d’unió, s’han de realitzar segons les
especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s’ ha de complir
l’especificat en l’artícle 69.5.2.6 de la EHE.
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la
seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó.
Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un
lligat simple o altre procediment idoni. En cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan
les armadures estiguin a l’encofrat.
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de
ser inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en
funció de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que
indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma.
Els sistemes auxiliars per a l’armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no
formen part de l’armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la
durabilitat de la peça.
Distà ncia lliure armadura – parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)
Recobriment en peces formigonades contra el terreny: >= 70 mm
Distància lliure barra doblegada - parament: >= 2 D
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins
la peça i llargària de les barres ha de seguir les pre scripcions de la EHE, article 69.5.1.
Toleràncies d'execució:
- Llargà ria solapa: - 0 mm, + 50 mm
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)
- Posició:
- En series de barres paral·leles: ± 50 mm
- En estreps i cèrcols : ± b/12 mm
(on b es el costat menor de la secció de l’element)
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Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat
en la UNE 36831.
BARRES CORRUGADES:
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en
el cas de peces comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar
empalmaments en les armadures.
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre
equivalent es el de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que
formen el grup).
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu
comportament.
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE.
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.
En la zona de solapament s’ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior
a la secció de la barra solapada més gran.
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D mà xim, >=
1,25 granulat màxim, >= 20 mm
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de
l'armadura: >= longitud bà sica d'ancoratge (Lb)
Distància entre les barres d’un empalmament per solapa: <= 4 D
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D mà xim, >= 20 mm, >=
1,25 granulat màxim
Llargària solapa: a x Lb neta:
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de la EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2
de la EHE).
MALLA ELECTROSOLDADA:
El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l’especificat en l’article
69.5.2.4 de la EHE.
Llargà ria de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta:
- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm
(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de la EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de
la EHE)
Llargà ria de la solapa en malles superposades:
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El doblegat de les armadures s’ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecà
niques i a velocitat constant, amb l’ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura
constant en tota la zona.
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 mí nim i no han de produir
fissures ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l’especificat
en la taula 69.8.2 de la EHE-08
Els separadors han d’estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir
l’especificat en l’article 37.2.5 de la EHE. Es prohibeix l’ús de fusta o qualsevol material
residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser
metàl·lics.
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les
han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
BARRES CORRUGADES:
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la
DF.
- El pes s’obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)
L’escreix d’amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d’obra com
a increment del rendiment (1,05 kg de barra d’acer per kg de barra ferrallada, dins de
l’element compost)
MALLA ELECTROSOLDADA:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i
empalmaments.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón
estructural (EHE-08).
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Recepció i aprovació del informe d’ especejament per part del contractista.
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d’ obra estructurals amb observació dels següents punts:
- Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades.
- Rectitud.
- Lligams entre les barres.
- Rigidesa del conjunt.
- Netedat dels elements.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Bàsicament el control de l’execució està confiat a la inspecció visual de les persones que l’exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit,
coneixements tècnics i experiència son fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.

E3CD - ENCOFRAT PER A LLOSES DE FONAMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E3CD1100.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que
formen el motlle on s’abocarà el formigó.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació del pla de recolzament
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant
- Tapat dels junts entre peces
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament
- Aplomat i anivellament de l'encofrat
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.
CONDICIONS GENERALS:
Abans dels seu muntatge s’haurà de disposar d’un projecte del cindri on han de quedar
reflectits com a mínim:
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat
- Plànols executius del cindri i els seus components
- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs,
grapes, etc..
S’ha de disposar d’un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o
apuntalament on figurin els requisits per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa,
càrregues, desclavament i desmantellament.
La DF disposarà d’un certificat on es garantitzi que els seus components compleixen amb les
especificacions del plec de condicions tècniques.
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i
resistents per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni
deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que
comporta el seu
formigonament i compactació.
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte
quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han
rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi
hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col· locació d'aquests productes.
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució
de junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir
per a treballar solidàriament.
Abans de l’aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les
característiques del desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigó
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilit zar
vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en
dissolució.
Els encofrats hauran de complir les característiques següents:
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d’aigua o beurada
- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres
- Manteniment geomè tric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d’esbombaments fora
de toleràncies
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l’ activitat
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni
sotragades.
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar.
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Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit
de l'encofrat.
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de
l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits.
Els cindris s’estabilitzaran en les dues direccions per a que l’apuntalament resisteixi els
esforços horitzontals produïts durant l’execució dels sostres, podent-se utilitza r els
següents procediments:
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes
horitzontals i un 2% com a mínim de les càrregues verticals
- Transmissió d’esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i
rigidesa
suficients
- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la
lliure retracció del formigó.
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF.
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de
formigonada la peç a, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o
d'altres causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó.
Els
costers verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar
abans dels set dies, amb les mateixes salvetats anteriors.
La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú.
En obres d'importància i que no es tingui l'experiè ncia de casos similars o quan els
perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs
d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de
desencofrat.
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar,
sense l'autorització de la DF.
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al
ras del parament.
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l’execució (trepants o lliscants) la DF podrà
exigir una proba sobre un prototip, prèviament a la seva utilització a l’ estructura, per tal
de poder avaluar el seu comportament durant l’execució
Si s’utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l’entumiment de les
mateixes per l’humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el
formigonament, ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per a evitar-ho es podrà
autoritzar un segellant adient
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000
- Planor:
- Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió
- Per a revestir: ± 15 mm/m
Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
│Replanteig eixos │Dimensions│Aplomat │Horitzontalitat│
│
│─────────────────│
│
│
│
│
│Parcial │ Total │
│
│
│
│─────────────│────────│────────│──────────│────────│───────────────│
│Rases i pous │± 20 mm │± 50 mm │ - 30 mm │± 10 mm │
│
│
│
│
│ + 60 mm │
│
│
│Murs
│± 20 mm │± 50 mm │ ± 20 mm │± 20 mm │
± 50 mm
│
│Recalçats
│± 20 mm │± 50 mm │
│± 20 mm │
│
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│Riostres
│± 20 mm │± 50 mm │ ± 20 mm │± 10 mm │
│
│Basaments
│± 20 mm │± 50 mm │ ± 10 mm │± 10 mm │
│
│Enceps
│± 20 mm │± 50 mm │ ± 20 mm │± 10 mm │
│
│Pilars
│± 20 mm │± 40 mm │ ± 10 mm │± 10 mm │
│
│Bigues
│± 10 mm │± 30 mm │ ± 0,5 % │ ± 2 mm │
│
│Llindes
│
│
│ ± 10 mm │ ± 5 mm │
│
│Cèrcols
│
│
│ ± 10 mm │ ± 5 mm │
│
│Sostres
│± 5mm/m │± 50 mm │
│
│
│
│Lloses
│
│± 50 mm │ - 40 mm │ ± 2 % │
± 30 mm/m │
│
│
│
│ + 60 mm │
│
│
│Membranes
│
│± 30
│
│
│
│
│Estreps
│
│± 50 mm │ ± 10 mm │± 10 mm │
│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘
MOTLLES RECUPERABLES:
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la
secció dels nervis de l'estructura.
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis
formigonats.
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i
rectificar.
FORMIGÓ PRETENSAT:
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que
els eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges.
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i
han de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió
de l'esforç de pretesat al formigó.
El desmuntatge del cindri és realitzarà d’acord amb el programa previst, que haurà d’estar
d’acord amb el tesat de les armadures.
FORMIGÓ VIST:
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser
llises, sense rebaves ni irregularitats.
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre
procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades.
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que
absorbeixi l’aigua continguda al formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les
armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja
construïdes.
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les
condicions en que s'han d'utilitzar.
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i
qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura.
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver
patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la
seva forma correcta.
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Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de
fer una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar.
El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu.
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i
mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què
s'ha formigonat cada element.
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.
El desencofrat i des muntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la
resistència necessària per a suportar amb seguretat i sense excessives deformacions els
esforços als que estarà sotmès amb posterioritat.
Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui
impedir el lliure moviment de les juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les
articulacions.
No es retirarà cap puntal sense l’autorització prèvia de la DF.
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l’impacte dels
sotaponts i puntals als sostres.
ELEMENTS VERTICALS:
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la
part inferior de l'encofrat.
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la
compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i
horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària.
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements
verticals d'esveltesa més gran de 10.
ELEMENTS HORITZONTALS:
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la
contrafletxa necessà ria per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una
lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de
la llum.
Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny
o a sostre s alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal asegurar que no
assentaran.
Els puntals s’han de travar en dues direccions perpendiculars
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat
senzill
Als ponts s’haurà d’assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti
negativament a altres parts de l’estructura executades amb anterioritat.
En èpoques de pluges fortes
impermeabilitzades o plàstics.

s'ha

de

protegir

el

fons

de

l'encofrat

amb

lones

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el
formigó.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i
acondicionament dels elements utilitzats.
La superfí cie corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord
amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, l’amidament inclou l’encofrat necessari per a conformar el
perí metre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l’encofrat
necessari per a conformar el perímetre dels forats.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08).
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes
(PG 3/75)

E4 - ESTRUCTURES
E44 - ESTRUCTURES D'ACER

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E4417325.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació d'elements estructurals amb perfils normalitzats d'acer, utilitzats directament o
formant peces compostes.
S'han considerat els elements següents:
- Pilars
- Elements d'ancoratge
- Bigues
- Biguetes
- Llindes
- Traves
- Encavallades
- Corretges
- Elements auxiliars (elements d'encastament, de recolzament i rigiditzadors)
S'han considerat els tipus de perfils següents:
- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR
, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2
- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat , rectangular o
planxa, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2
- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer
S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 10210-1
- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H
o S355J2H, segons UNE-EN 10219-1
- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JR C, segons
UNE-EN 10025-2
S'han considerat els acabats superficials següents:
- Pintat amb una capa d'emprimació antioxidant
- Galvanitzat
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Col·locació amb soldadura
- Col·locació amb cargols
- Col·locació sobre obres de fàbrica o de formigó, recolzats o encastats
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig i marcat dels eixos
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- Col·locació i fixació provisional de la peça
- Aplomat i nivellació definitius
- Execució de les unions, en el seu cas
- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells
CONDICIONS GENERALS:
Els materials utilitzats han de tenir la qualitat establerta a la DT. No s’han de fer
modificacions sense autorització de la DF encara que
suposin un increment de les
característiques mecàniques.
La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades
per la DF.
La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada.
Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves
dimensions, tipus d'acer i perfils s'han de correspondre amb les indicacions de la DT.
Cada component de l’estructura ha de dur una marca d’identificació que ha de ser visible
desprès del muntatge. Aquesta marca no ha d’estar feta amb entalladura cisellada .
La marca d’identificació ha d’indicar l’orientació de muntatge del component estructural quan
aquesta no es dedueixi clarament de la seva forma.
Els elements de fixació, i les xapes, plaques petites i accessoris de muntatge han d’anar
embalats i identificats adequadament.
L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant, excepte si està
galvanitzat.
Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que
dificultin el contacte amb l'element que s'han d'unir.
Si el perfil està galvanitzat, la col·locació de l'element no ha de produir desperfectes en
el recobriment del zenc.
L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament.
No es permet reb lir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a
disposar cargols provisionals de muntatge.
Toleràncies d'execució:
- En obres d’edificació: Límits establerts als apartats 11.1 i 11.2 del DB-SE A
- En obres d’enginyeria civil: Límits establerts a l’article 640.12 del PG3
PILARS:
Si la base del pilar ha de quedar embeguda dins de formigó no és necessari que es pinti, es
suficient que estigui neta de pols, oli, greixos i pellofa de laminació.
L’espai entre la placa de recolzament del pilar i els fonaments s’ha de reblir amb beurada de
ciment, beurades especials o formigó fi.
Abans del rebliment, l’espai situat sota la placa de recolzament d’acer, ha d’estar net de
líquids, gel, residus i de qualsevol material contaminant.
La quantitat de beurada utilitzada ha de ser suficient per a que aquest espai quedi
completament reblert.
Segons el gruix a reblir les beurades han de ser dels següents tipus:
- Gruixos nominals inferiors a 25 mm: barreja de ciment pòrtland i aigua
- Gruixos nominals entre 25 i 50 mm: morter fluït
de ciment pòrtland de dosificació no
inferior a 1:1
- Gruixos nominals superiors a 50 mm: morter sec de ciment pòrtland de dosificació no inferior
a 1:2 o formigó fi
Les beurades especials han de ser de baixa retracció i s’han d’utilitzar seguint les
instruccions del seu fabricant.
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS:
S’utilitzaran cargols normalitzats amb característiques mecàniques d’acord amb la UNE-EN ISO
898-1.
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Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals
d’injecció s’han d’utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els
requisits addicionals que els siguin d’aplicació.
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i
pandeig local de les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions.
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm.
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s’utilitzin
com a calibrats.
Després del collat l’espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la
superfície de recolzament de la femella i la part no roscada de l’espiga ha d’haver, com a
mínim:
- En cargols pretesats: 4 filets complerts més la sortida de la rosca
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes.
En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d’estar situada per sota del cap
del cargol.
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar
volanderes. Si s’utilitzen han d’anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el
xamfrà ha d’ estar situat en direcció al cap del cargol.
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d’anar col·locades
de la forma següent:
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella
- Cargols 8.8: sota de l’element que gira
Toleràncies d'execució:
- Franquícia màxima entre superfícies adjacents:
- Si s’utilitzen cargols no pretesats: 2 mm
- Si s’utilitzen cargols pretesats: 1 mm
- Diàmetre dels forats:
- En obres d’edificació: Límits establerts a l’apartat 11.1 del DB-SE A
- En obres d’enginyeria civil: Límits establerts als apartats 640.5.1.3 i 640.5.1.4 del
PG3
- Posició dels forats:
- En obres d’edificació: Límits establerts a l’apartat 11.1 del DB-SE A
- En obres d’enginyeria civil: Límits establerts al apartat 640.5.1.1 del PG3
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:
El material d’aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment
de soldadura.
Les característiques mecàniques del material d’aportació han de ser superiors a les del
material base.
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del
material d’aportació ha de ser equivalent a la del material base.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El constructor ha d'elaborar els plà nols de taller i un programa de muntatge que han de ser
aprovats per la DF abans d'iniciar els treballs en obra.
Qualsevol modificació durant els treballs ha d’aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment
en els plà nols de taller.
Els components estructurals s’han de manipular evitant que es produeixin deformacions
permanents i procurant que els desperfectes superficials siguin mínims. Han d’anar protegits
en els punts de subjecció.
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Tot subconjunt estructural que durant les operacions de càrrega, transport, emmagatzematge i
muntatge experimenti desperfectes, s’ha de reparar fins que sigui conforme.
Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es
preveu que després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser
substituïda.
Els components de l’estructura s’han d’emmagatzemar apilats sobre el terreny sense estar en
contacte amb el terra i de forma que no es produeixi acumulació d’aigua.
El muntatge de l’estructura s’ha de fer d’acord amb el programa de muntatge i garantint la
seguretat estructural en tot moment.
Durant les operacions de muntatge, l’estructura ha de resistir, en condicions de seguretat,
les càrregues provisionals de muntatge i els efectes de les càrregues de vent.
Les traves i encastaments o subjeccions provisionals s’han de mantenir en la seva posició
fins que l’avanç del muntatge permeti que puguin ser retirats de forma segura.
Les unions per a peces provisionals necessàries per al muntatge s’han de fer de forma que no
debilitin l’estructura ni disminueixin la seva capacitat de servei.
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda pels sistemes de muntatge utilitzats.
Els dispositius d’ancoratge provisionals s’han d’assegurar per a evitar que s’afluixin de
forma involuntària.
Durant el procé s de muntatge, el constructor ha de garantir que ninguna part de l’estructura
estigui deformada o sobrecarregada permanentment per l’apilament de materials estructurals o
per càrregues provisionals de muntatge.
Un cop muntada una part de l’estructura, s’ha d’alinear al més aviat possible i immediatament
després completar el cargolament.
No s’han de fer unions permanents fins que una part suficient de l’estructura no estigui ben
alineada, anivellada, aplomada i unida provisionalment de manera que no es produeixin desplaç
aments durant el muntatge o l’alineació posterior de la resta de l’estructura.
La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller.
Els desperfectes que les operacions de magatzematge i manipulació ocasionin en l’acabat
superficial de l’estructura s’han de reparar amb procediments adequats.
Per a la reparació
de superfícies galvanitzades s’han d’utilitzar productes de pintura
adequats aplicats sobre àrees que agafin, com a mínim, 10 mm de galvanització intacta.
Le s parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge han de rebre el
tractament de protecció després de la inspecció i acceptació de la DF i abans del muntatge.
Les estructures amb planxes i peces primes conformades en fred s’executaran considerant els
requisits addicionals de la UNE-ENV 1090-2.
Les estructures amb acers d’alt límit elàstic s’executaran considerant els requisits
addicionals de la UNE-ENV 1090-3.
Les estructures amb gelosia de secció foradada s’executaran tenint en compte els requisits
addicionals de la UNE-ENV 1090-4.
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS:
Els forats per als cargols s’han de fer amb perforadora mecànica. S’admet un altre
procediment sempre que proporcioni un acabat equivalent.
Es
permet l’execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits
establerts a l’apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d’edificació o els establerts a l’apartat
640.5.1.1 del PG3 en obres d’enginyeria civil.
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que
travessin dues o més peces.
Els forats allargats s’han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o
punxonatge de dos forats i posterior oxitall.
Despré s de perforar les peces i abans d’unir-les s’han d’eliminar les rebaves.
Els cargols i les femelles no s’han de soldar.
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S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de
les peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió.
Les femelles s’ han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després
del muntatge.
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s’ha de collar
fins arribar al “collat a tocar”
sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest
procés s’ha de fer progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és necessari
s’han de fer cicles addicionals de collat .
Abans de començ ar el pretesat, els cargols pretesats d’un grup s’han de collar d’acord amb el
que s’ha indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s’han de
fer cicles addicionals de collat.
S’han de retirar
els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de
collats fins al pretesat mínim, s’afluixin.
El collat dels cargols pretesats s’ha de fer seguint un dels procediments següents:
- Mètode de control del parell torsor
- Mètode del gir de femella
- Mètode de l’indicador directe de tensió
Les superfí cies que han de transmetre esforços per fricció s’han de netejar d’olis amb
netejadors químics. Després de la preparació i fins l’ armat i cargolat s’han de protegir amb
cobertes impermeables.
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s’ha de
tractar fins que no s’hagi inspeccionat la unió.
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són:
- Metàl·lic per arc amb elèctrode recobert (per arc manual)
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa
- Per arc submergit amb fil/filferro
- Per arc submergit amb rodó/elèctrode nu
- Per arc amb gas inert
- Per arc amb gas actiu
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert
- Per arc d’espàrrecs
Les soldadures s’han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la
neu.
A l’ obra i a disposició del personal encarregat de soldar hi ha d’haver un pla de soldatge,
que ha d’incloure, com a mínim, els detalls de les unions, les dimensions i els tipus de
soldadura, l’ ordre a seguir, les especificacions del procés i les mesures per a evitar
l’esquinçament laminar.
Les soldadures s’ han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i
qualificats segons la UNE-EN 287-1.
La coordinació
de les tasques de soldadura s’ha de fer per soldadors qualificats i amb
experiència amb el tipus d’operació que supervisen.
Abans de començar a soldar s’ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són
adequades al procé s de soldadura i que estan lliures de fissures.
Totes les superfícies a soldar s’han de netejar de qualsevol material que pugui afectar
negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S’han de mantenir
seques i lliures de condensacions.
Els components a soldar han d’estar correctament col·locats i fixos en la seva posició
mitjançant dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar
siguin accessibles i visibles per al soldador. No s’han d’introduir soldadures addicionals.
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El muntatge de l’estructura s’ha de fer de manera que les dimensions finals dels components
estructurals estiguin dintre de les toleràncies establertes.
Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de l’estructura, s’han de retirar
sense fer malbé les peces.
Les soldadures provisionals s’han d’executar seguint les especificacions generals. S’han
d’eliminar totes les soldadures de punteig que no s’incorporin a les soldadures finals.
Quan el tipus de material de l’acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un
enduriment de la zona tèrmicament afectada s’ha de considerar la utilització del
precalentament. Aquest s’ha d’ estendre 75 mm en cada component del metall base.
No s’ha d’ accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per
mitjà d'una picola i d'un raspall.
L’execució dels diferents tipus de soldadures s’ha de fer d’acord amb els requisits establerts
a l’apartat 10.3.4 del DB-SE A per a obres d’edificació o d’acord amb l’article 640.5.2 del
PG3 per a obres d’enginyeria civil.
No s’han d’utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a
menys de 150 mm de la zona a soldar.
Les soldadures i el metall base adjacent no s’han de pintar sense haver eliminat prèviament
l’escòria.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
BIGUES, BIGUETES, CORRETGES, ENCAVALLADES, LLINDES, PILARS, TRAVES, ELEMENTS D’ANCORATGE,
ELEMENTS AUXILIARS:
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la
DF.
Aquest criteri inclou les pè rdues de material corresponents a retalls.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
OBRES D’EDIFICACIÓ:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A
* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas
para edificación.
OBRES D’ENGINYERIA CIVIL:
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Es demanarà al taller de fabricació la certificació d’haver realitzat l’ adequat control dimensional dels perfils i altres elements utilitzats en la
construcció de les peces d’estructura.
En perfils conformats i buits, c ontrol dimensional del subministra del taller. Sobre un 10% de les peces rebudes de taller, es farà una
mesura de la longitud i de la fletxa.
Recepció i aprovació del pla de muntatge del contractista.
Control geomètric de l’element acabat. Mesura del desplom i fletxa d’ un 10% dels elements verticals i d’un 10% de les bigues. Així mateix
sobre un 10% dels elements estructurals muntats en obra, es farà una mesura de les dimensions principals.
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UNIONS SOLDADES:
Examen de la qualificació dels soldadors que intervinguin:
- Els soldadors tenen que estar certificats per un organisme acreditat i qualificar-se d’acord amb la norma UNE-EN 287-1
- Cada tipus de soldadura necessita una qualificació especifica de soldador
Inspecció del equips de soldatge. Recepció dels corresponents certificats d’ homologació:
- Els components a soldar tenen que estar correctament col·locats i fixes mitjançant dispositius adequats o soldadures de punteig, però no
mitjançant soldadures addicionals, i tenen que ser accessibles per el soldador.
- Es comprovarà que les dimensions finals estan dins de les toleràncies admissibles.
Inspecció visual de les superfícies d’acer que s’han de soldar:
- Les superfícies i vores tenen que ser els apropiats pel procés que s’utilitzi i estar lliures de fissures, entalladures, materials que afecten al
procé s o qualitat de les soldadures i humitat.
CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’han de fe r segons les indicacions de la DF.
La mesura de les longituds es farà amb regla o cinta metàl·lica, d’exactitud no menor de 0,1 mm en cada metre, i no menor que 0,1 per mil
en longituds majors.
La mesura de les fletxes de les barres es realitzarà per comparació entre la directriu del perfil i la línia recta definida entre les seccions
extremes materialitzada amb un filferro tesat.
UNIONS SOLDADES:
La DF determinarà les soldadures que han de ser objecte d’anàlisi.
Els percentatges indicats poden ser variats, segons criteris de la DF, en funció dels resultats de la inspecció visual realitzada i dels anàlisis
anteriors.
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
El taller de fabricació ha de disposar d’un control dimensional adequat.
Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control, es corregirà la implantació en obra. A més a més,
s’augmentarà el control, en l’apartat incomplet, fins a un 20% d’unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les oportunes
correccions i/o rebuigs i es farà el control sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes actuacions segons el resultat.
UNIONS SOLDADES:
Tots els soldadors que intervinguin en algun moment en la preparació o construcció de l’estructura, han de tenir el corresponent certificat
d’homologació personal.
Els procediments de soldadura utilitzats en les diverses fases de l’ obra, han de tenir els corresponents certificats d’homologació.
La qualificació dels defectes observats en les inspeccions visuals i en les realitzades per mètodes no destructius, es farà d’acord amb les
especificacions fixades al Plec de Condicions Particulars de l’obra.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
En l’estructura acabada han de realit zar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en projecte i/o ordenades per DF conjuntament
amb les exigides per la normativa vigent.
UNIONS SOLDADES:
Inspecció visual de totes les unio ns soldades realitzades a l’obra i d’un 50% de les realitzades a taller, amb observació de:
- Característiques geomètriques.
- Presència d’escòria.
- Defectes visibles.
En l’estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en projecte i/o ordenades per DF conjuntament
amb les exigides per la normativa vigent.
Examen no destructiu d’un 10% de les soldadures realitzades segons les normes UNE 14044 i UNE EN 13018, i per assaig mitjançant
partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE EN 1290 i UNE EN 571-1 i la seva acceptació segons les normes UNE
EN 1291 i UNE EN 1289
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’han de fe r segons les indicacions 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.
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UNIONS SOLDADES:
No s’acceptaran soldadures que no compleixin amb les especificacions.
No s’acceptaran unions soldades que no compleixin amb els assaigs no destructius.

E8 - REVESTIMENTS
E89 - PINTATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E894BBS0.
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)
- Superfícies de ciment, formigó o guix
S'han considerat els elements següents:
- Estructures
- Paraments
- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres)
- Elements de protecció (baranes o reixes)
- Elements de calefacció
- Tubs
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.
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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 diluï da, 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.
SUPERFÍCIES DE CIMENT, FORMIGÓ O GUIX:
La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades.
El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherència. Ha
de tenir una humitat inferior al 6% en pes.
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 dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%
Aquest criteris inclouen la neteja dels elements que configuren l'obertura
bastiments que s'hagin embrutat.
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PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX, FINESTRES, BALCONERES, PORTES VIDRIERES, CEGUES O
EXTENSIBLES:
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.
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
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.
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E9 - PAVIMENTS
E9Q - PAVIMENTS DE FUSTA
E9QH - PARQUETS FLOTANTS DE POSTS MULTICAPA AMB ACABAT SINTÈTIC

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E9QHZ3K4.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Paviment de posts encadellats, de fusta massissa, o multicapes amb acabats de fusta o
materials sintètics, col·locats sense adherir sobre una làmina separadora d’escuma de
polietilè.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la làmina d’escuma de polietilè
- Col·locació dels posts, encolats entre si o amb junt a pressió
- Col·locació dels junts d’expansió
- Neteja del paviment acabat i eliminació de les falques perimetrals
CONDICIONS GENERALS:
El paviment acabat ha de formar una superfície plana, llisa, horitzontal, de textura uniforme.
Al paviment no hi ha d'haver junts escantonats, taques d'adhesiu ni d'altres defectes
superficials.
No hi ha d'haver bosses ni ressalts entre les peces.
S'han de respectar els junts propis del suport.
Als recintes amb la mida perpendicular al llarg dels posts mes gran a 8 m, s’han de col·locar
junts d’expansió.
Els junts d’expansió han de ser paral·lels a la direcció dels posts.
Han d’estar situats als canvis de dimensió del recinte, com als passos de porta, etc.
Si el recinte te unes mides sense interrupcions mes grans a 12 m, s’han de fer junts
d’expansió perpendiculars als posts o sobre dimensionar el junt perimetral.
Els posts han d’estar col·locats a trencajunts, amb una separació mínima entre junts de 30 cm
, o el doble del ample del post.
Gruix làmina escuma polietilè: >= 2 mm
Distància dels posts perimetrals als paraments: >= 12 mm,
> 0,15% Amplada del local
Llargària mínima dels posts retallats en trams centrals : >= 3 x ample post
Amplada junt expansió: >= 10 mm
Toleràncies d'execució:
- Nivell (mesurat amb regla de 2 m): ± 5%
- Planor general (mesurada amb regla de 2 m):
- Planor local (mesurada amb regla de 20 cm):

± 5 mm
± 1 mm

- Distància entre el parquet i els paraments verticals:

+ 4 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La col·locació s'ha de realitzar a temperatura ambient, entre 10°C i 30°C.
Les condicions del local per a la col·locació del parquet han de ser:
- Humitat relativa de l'aire:
- Zones de litoral: < 70%
- Zones d’interior peninsular: < 60%
- Humitat del suport : <= 2,5%
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El suport ha de ser net i ha de complir les condicions de planor i de nivell que s'exigeixen
al paviment acabat.
El paviment s'ha de col·locar quan el local estigui acabat i envidrat.
La làmina separadora, s’ha de col·locar en sentit perpendicular a la direcció de les posts.
Si els disseny de l’encaix encadellat del post no està garantit pel fabricant per a fer
unions sense encolar, cal que aquestes unions s’encolin.
La cola s’ha d’estendre únicament a una de les cares, sense omplir la ranura.
Si s’han d’encolar els posts, s’ha de fer en tot el seu perímetre.
L’adhesiu ha de ser de classe D2 segons UNE-EN 204.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfí
cie corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti
l'ús de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE 56810:2002 Suelos de madera. Colocación. Especificaciones.

ED - INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ
ED3 - CAIXES SIFÒNIQUES I PERICONS
ED35 - PERICONS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
ED35UA20.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de pericó a peu de baixant, de pas o sifònic.
S’han considerat els tipus següents:
- Pericó “in situ” amb solera de formigó, parets de maó calat o de maó massís, arrebossades i
lliscades interiorment i amb tapa fixa o registrable.
- Pericó prefabricat de formigó, amb fons i amb tapa de formigó prefabricat.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Pericó fabricat “in situ”:
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la solera
- Formació de les parets amb peces ceràmiques, deixant preparats els forats per al pas dels
tubs
- Arrebossat de les parets amb morter
- Lliscat interior de les parets amb ciment
- Col·locació de la tapa
Pericó de formigó prefabricat:
- Comprovació de la superfície d’assentament
- Col·locació del pericó sobre la superfície d’assentament
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- Formació dels forats per a connexionat dels tubs
- Acoblament dels tubs
- Col·locació de la tapa
CONDICIONS GENERALS:
Els pericons amb tapa registrable han d’estar tapats amb tapa de formigó prefabricat de gruix
no inferior a 5 cm. La tapa ha de ser hermètica, ha de disposar de junt de goma.
En els pericons sifònics, el conducte de sortida de les aigües ha de portar un colze de 90º.
El gruix de la capa d’aigua en els pericons sifònics no ha de ser inferior a 45 cm.
El pericó ha d’ impedir la sortida de gasos a l’exterior.
PERICÓ FABRICAT “IN SITU”:
El pericó ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de formigó.
Els pericons amb tapa fixa han d'estar tapats amb encadellat ceràmic collat amb morter.
La solera ha de quedar plana i al nivell previst.
En els pericons no sifònics, la solera ha de formar pendent per a afavorir l'evacuació. En el
punt de connexió ha d'estar al mateix nivell que la part inferior del tub de desguàs.
Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives.
Les peces ceràmiques s'han de col·locar a trencajunt i les filades han de ser horitzontals.
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit
a la paret i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis,
sense fissures o d'altres defectes.
Els angles interiors han de ser arrodonits.
Gruix de la solera: >= 10 cm
Gruix de l'arrebossat: >= 1 cm
Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics: >= 1,5%
Toleràncies d'execució:
- Aplomat de les parets: ± 10 mm
- Planor de la fàbrica: ± 10 mm/m
- Planor de l'arrebossat: ± 3 mm/m
PERICÓ DE FORMIGÓ PREFABRICAT:
El fons del pericó ha de quedar pla i al nivell previst.
El pericó ha de quedar ben assentat sobre la superfície.
Els orificis d’entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats.
Toleràncies d'execució:
- Escairat: ±5 mm r especte el rectangle teòric
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
PERICÓ FABRICAT “IN SITU”:
S'ha de treballar a una temperatura entre 5°C i 35°C sense pluja.
Les peces ceràmiques per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no
absorbeixin l'aigua del morter.
L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra
hagi aconseguit el 70% de la resistència prevista. Abans s'ha d'humitejar la superfície.
PERICÓ DE FORMIGÓ PREFABRICAT:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense
pluja.
El procès de col·locació
del pericó no produirà desperfectes ni modificarà les condicions
exigides al material.
Es realitzarà una prova d’estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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Unitat amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de projecte, legislació aplicable i a les instruccions de la DF.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb aigua, amb aire o amb fum i es seguiran les
directrius i especificacions de cada assaig segons la normativa vigent.
Es verificarà sistema de manteniment i conservació.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Es cas de deficiències de material o execució , si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-ho. En cas contrari es procedirà
a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d’elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l’adequació, d’acord amb el determini la DF.

EQ - EQUIPAMENTS
EQU - EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EQU2Z301.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Armaris amb porta, pany i clau.
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 per un mínim de quatre punts.
L'armari ha de quedar recolzat al paviment.
La porta ha d'obrir i tancar correctament.
El pany ha d’obrir i tancar correctament.
La posició ha de ser la fixada a la DT.
Toleràncies d'execució:
- Posició: ± 20 mm
- Aplomat: ± 2%
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al
projecte.
Un cop col·locat l’element, es procedirà a la retirada de l’obra de tots els materials
sobrants com ara embalatges , etc.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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F - PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ
F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F22 - MOVIMENTS DE TERRES
F221 - EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F221Z020,F221C420.
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:
- Neteja i esbrossada del terreny
- Excavació per a esplanació del terreny
- 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
- 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 de resistència baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar amb navalla,
que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 5 i 25 MPa.
Es considera roca de resistència mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i que no
es deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 25
i 50 MPa.
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Es considera roca de resistència alta, la que necessita més d’un cop de martell per trencarse, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 50 i 100 MPa.
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és directa quan l’existència de rampa o
d’altres condicionants de l’obra permeten que els mitjans d’excavació realitzin l’excavació i
la càrrega de terres.
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és in directa quan la inexistència de rampa
o d’altres condicionants de l’obra no permeten que els mitjans d’excavació realitzin la
càrrega de terres i és necessària la utilització d’una altra màquina per a aquesta funció.
NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY:
S’ha de retirar la capa superficial del terreny i qualsevol material existent (br ossa,
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 superfí cies, sense que hi hagi cap tipus de
problema de maniobra de màquines o camions.
L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfí cies 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.
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:
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- 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 començ ar 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 cà rrega, 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.

F222 - EXCAVACIONS DE RASES I POUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F222H422,F2225123,F2221774,F222Z774.
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 mecà nics o manuals, de forma contínua o realitzades per dames.
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Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans
mecànics o amb utilització d'explosius.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l’excavació
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l’ordre d’execució de les dames si és el
cas
- Excavació de les terres
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa,
segons indiqui la partida d’obra
CONDICIONS GENERALS:
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig
SPT entre 20 i 50.
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb
pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig
SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un
assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a
l'assaig SPT.
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu
defecte, les que determini la DF.
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats
han de quedar reblerts.
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.
Toleràncies d'execució:
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm
- Planor: ± 40 mm/m
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm
- Nivells: ± 50 mm
- Aplomat o talús de les cares laterals: ± 2°

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de
referir totes les 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%
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- 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 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
resistè ncia 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 matè ria 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 començ ar 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.
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Inclou la cà rrega, 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 la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas complementarias relativas a los capítulos
IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera

F227 - REPÀS I PICONATGE DE TERRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F227T00F.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conjunt d'operacions necessàries per a conseguir l'acabat geomètric de l'element.
S'han considerat els elements següents:
- Sòl de rasa
- Esplanada
- Caixa de paviment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació)
- Situació dels punts topogràfics
- Execució del repàs
- Compactació de les terres, en el seu cas
CONDICIONS GENERALS:
El repàs s'ha de fer poc abans de completar l'element.
El fons ha de quedar horitzontal, pla i anivellat.
L'acord entre el sòl i els paraments de la rasa ha de formar un angle recte.
L'aportació de terres per a correccions de nivell ha de ser mínima, de les mateixes existents
i d'igual compacitat.
Toleràncies d'execució:
- Horitzontalitat prevista: ± 20 mm/m
- Planor: ± 20 mm/m
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- 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.

F24 - TRANSPORT DE TERRES I RUNA A OBRA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F2412063.
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
RESIDUS ESPECIALS:
Els residus especials sempre s’han de separar.
Els residus especials s’han de dipositar en una zona d’emmagatzematge separada de la resta.
Temps màxim d’emmagatzematge: 6 mesos.
Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat.
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual
de la maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en
compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes.
Els contenidors de residus especials han d’estar tapats i protegits de la pluja i la radiació
solar excessiva.
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s’han d’emmagatzemar en
posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites.
Els contenidors de residus especials s’han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat.
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS:
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions
perjudicials del material.
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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
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%
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
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Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea
de 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.

F3 - FONAMENTS I CONTENCIONS
F31 - RASES I POUS
F315 - FORMIGONAMENT DE RASES I POUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F31522B1.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formigonament d’estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a
pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta
dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de camió
, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura
del formigó.
S'han considerat els elements a formigonar següents:
- Rases i pous
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Formigonament:
- Preparació de la zona de treball
- Humectació de l’encofrat
- Abocada del formigó
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas
- Curat del formigó
CONDICIONS GENERALS:
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08 ,
en especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37
de la EHE-08) en funció de les classes d'exposició.
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de
l'encofrat ni d'altres.
La DF comprovarà l’ausencia de defectes significatius en la superficie de formigó. En cas de
considerar els defectes inadmisibles d’acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.
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Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims,
taques, o elements adherits.
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la
massa de formigó sense que es toquin entre elles.
La resistència característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE-08
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l’article 5 de l'annex 11 de la
norma EHE-08.
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat
en la UNE 36831.
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres,
buits d'ascensor, passos d’instal·lacions , etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF.
RASES I POUS:
Toleràncies d'execució:
- Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció considerada, ± 50
mm
- Nivells:
- Cara superior del formigó de neteja: + 20 mm, - 50 mm
- Cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm
- Gruix del formigó de neteja: - 30 mm
- Dimensions en planta:
- Fonaments encofrats: + 40 mm; -20mm
- Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada):
- D <= 1 m: + 80 mm; -20mm
- 1 m < D <= 2,5 m: + 120 mm , -20mm
- D > 2,5 m: + 200 mm , -20mm
- Secció transversal (D:dimensió considerada):
- En tots els casos: + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm)
- D <= 30 cm: + 10 mm, - 8 mm
- 30 cm < D <= 100 cm: + 12 mm, - 10 mm
- 100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm
- Planor (EHE-08 art.5.2.e):
- Formigó de neteja: ± 16 mm/2 m
- Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m
- Cares laterals (fonaments encofrats) : ± 16 mm/2 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
FORMIGONAMENT:
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament
la part afectada.
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de
suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C.
Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de
la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder
verificar la resistència realment assolida.
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua
del formigó.
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures
col·locades en posició definitiva.
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La DF comprovarà l’ausencia de defectes significatius en la superficie de formigó. En cas de
considerar els defectes inadmisibles d’acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una
compactació completa de la massa
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig
prèviament al formigonament.
No pot transcórrer mé s d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a
menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre
ells.
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la
mescla i de manera que s’ eliminin forats i s’eviti la segregació.
S’ha de garantitzar que durant l’abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments
de l’armadura.
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i
assenti el formigó.
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la
continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonament del junt.
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter,
deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes
corrosius.
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d’aigua en el junt.
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l’execució de junts
sempre que es just ifiqui i es supervisi per la DF.
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.
Durant l'adormiment i primer període d’enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de
la humitat de l’element de formigó mitjançant el curat adequat i d’acord amb EHE-08.
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la
fissuració de l'element.
FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin
disgregacions.
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades
i als paraments.
FORMIGÓ ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTA NT:
No es necessari la compactació del formigó.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
FORMIGONAMENT:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT,
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.

amb

aquelles

modificacions

i

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón
estructural (EHE-08).
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
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CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.
- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb observació de l’ estat de neteja i entrada d’aigua
en tot el recinte.
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d’obra abans del formigonat.
- Observació de la superfície sobre la que s’ha d’estendre el formigó i de les condicions d’ encofrat. Mesura de les dimensions de totes les
unitats estructurals d’obra, entre els encofrats, abans de formigonar.
- Verificació de la correcte disposició de l’ armat i de les mesures constructives per tal d’evitar moviments de la ferralla durant el
formigonat.
- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d’ altres aspectes, de la temperatura i condicions ambientals.
- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat.
CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE-08.
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No es podrà iniciar el formigonat d’un element sense la corresponent aprovació de la DF.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d’acabat, segons l’article 100. Control de l’element
construït de l’EHE-08.
- Assaigs d’informació complementària.
De les estructures projectades i construïdes d’acord a la Instrucció EHE-08, en les que els materials i l’execució hagin assolit la qualitat
prevista, comprovada mitjanç ant els controls preceptius, sols necessiten sotmetre’s a assaigs d’informació i en particular a proves de
càrrega, les incloses en els següents supòsits:
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics de un tipus d’estructura o el plec de presc ripcions tècniques particulars.
- Quan degut a caràcter particular de l’ estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix certes condicions específiques. En aquest
cas el plec de prescripcions tècniques particulars establirà els assaigs oportuns que s’han de realitzar, indicant amb tota precisió la forma
de realitzar-los i la manera d’interpretar els resultats.
- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalitat o durabilitat de l’estructura.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE-08.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Si s’aprecien deficiències importants en l’element construït, la DF podrà encarregar assaigs d’informació complementaria (testimonis,
ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres
característiques de l’element formigonat.

F31B - ARMADURES PER A RASES I POUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F31B3000.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Muntatge i col·locació
de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o
conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació d’armadura passiva d’elements estructurals de
formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a
perfils d’acer.
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S'han considerat les armadures pels elements següents:
- Fonaments
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Tallat i doblegat de l'armadura
- Neteja de les armadures
- Neteja del fons de l'encofrat
- Col·locació dels separadors
- Muntatge i col·locació de l'armadura
- Subjecció dels elements que formen l'armadura
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat
CONDICIONS GENERALS:
Per a l’elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s’ha de seguir les indicacions de
la EHE i la UNE 36831.
Els dià metres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l’especificat a la DT.
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres
substàncies que puguin perjudicar a l’acer, al formigó o a l’adherència entre ells.
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera
que totes les barres quedin recobertes de formigó.
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d’un vibrador
intern.
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció
nominal.
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d’una barra a la
següent, sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d’empalmament.
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l’armadura treballa a la màxima
càrrega.
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin
que garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor
de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1
mm.
L’armat de la ferralla s’ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de
soldadura no resistent.
La disposició dels punts de lligat ha de complir l’especificat en
l’apartat 69.4.3.1 de la EHE.
La soldadura no resistent, ha de complir l’especificat en l’artícle 69.4.3.2 de la EHE,
seguint els procediments establerts en la UNE 36832.
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la
llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de
seguir les prescripcions de la EHE , al article 69.5.2.
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l’article 69 .5.2.5 de la
EHE amb els procediments descrits en la UNE 36832.
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.
Queda prohibida la soldadura d’armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d’unió, s’han de realitzar segons les
especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s’ ha de complir
l’especificat en l’artícle 69.5.2.6 de la EHE.
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la
seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó.
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Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de
ser inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en
funció de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que
indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma.
Els sistemes auxiliars per a l’armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no
formen part de l’armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la
durabilitat de la peça.
Distà ncia lliure armadura – parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)
Recobriment en peces formigonades contra el terreny: >= 70 mm
Distància lliure barra doblegada - parament: >= 2 D
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins
la peça i llargària de les barres ha de seguir les pre scripcions de la EHE, article 69.5.1.
Toleràncies d'execució:
- Llargà ria solapa: - 0 mm, + 50 mm
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)
- Posició:
- En series de barres paral·leles: ± 50 mm
- En estreps i cèrcols : ± b/12 mm
(on b es el costat menor de la secció de l’element)
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat
en la UNE 36831.
BARRES CORRUGADES:
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en
el cas de peces comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar
empalmaments en les armadures.
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre
equivalent es el de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que
formen el grup).
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el
diàmetre equivalent no ha de ser de més de 70 mm.
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu
comportament.
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE.
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.
En la zona de solapament s’ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior
a la secció de la barra solapada més gran.
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D mà xim, >=
1,25 granulat màxim, >= 20 mm
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de
l'armadura: >= longitud bà sica d'ancoratge (Lb)
Distància entre les barres d’un empalmament per solapa: <= 4 D
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D mà xim, >= 20 mm, >=
1,25 granulat màxim
Llargària solapa: a x Lb neta:
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de la EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2
de la EHE).
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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CONDICIONS GENERALS:
El doblegat de les armadures s’ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecà
niques i a velocitat constant, amb l’ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura
constant en tota la zona.
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 mí nim i no han de produir
fissures ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l’especificat
en la taula 69.8.2 de la EHE-08
Els separadors han d’estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir
l’especificat en l’article 37.2.5 de la EHE. Es prohibeix l’ús de fusta o qualsevol material
residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser
metàl·lics.
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les
han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
BARRES CORRUGADES:
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la
DF.
- El pes s’obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)
L’escreix d’amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d’obra com
a increment del rendiment (1,05 kg de barra d’acer per kg de barra ferrallada, dins de
l’element compost)
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón
estructural (EHE-08).
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Recepció i aprovació del informe d’ especejament per part del contractista.
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d’ obra estructurals amb observació dels següents punts:
- Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades.
- Rectitud.
- Lligams entre les barres.
- Rigidesa del conjunt.
- Netedat dels elements.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Bàsicament el control de l’execució està confiat a la inspecció visual de les persones que l’exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit,
coneixements tècnics i experiència son fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.
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F32 - MURS DE CONTENCIÓ
F325 - FORMIGONAT DE MURS DE CONTENCIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F32515G1.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formigonament d’estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a
pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta
dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de camió
, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura
del formigó.
S'han considerat els elements a formigonar següents:
- Murs de contenció
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Formigonament:
- Preparació de la zona de treball
- Humectació de l’encofrat
- Abocada del formigó
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas
- Curat del formigó
CONDICIONS GENERALS:
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08 ,
en especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37
de la EHE-08) en funció de les classes d'exposició.
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de
l'encofrat ni d'altres.
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims,
taques, o elements adherits.
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la
massa de formigó sense que es toquin entre elles.
La resistència característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE-08
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l’article 5 de l'annex 11 de la
norma EHE-08.
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat
en la UNE 36831.
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres,
buits d'ascensor, passos d’instal·lacions , etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF.
MURS DE CONTENCIÓ:
Toleràncies d'execució:
- Replanteig parcial dels eixos: ± 20 mm
- Replanteig total dels eixos: ± 50 mm
- Distància entre junts: ± 200 mm
- Amplària dels junts: ± 5 mm
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- Desviació de la vertical (H alçaria del mur):
- H <= 6 m. Extradòs: ± 30 mm, Intradòs: ± 20 mm
- H > 6 m. Extradòs: ± 40 mm, Intradòs: ± 24 mm
- Gruix (e):
- e <= 50 cm: + 16 mm, - 10 mm
- e > 50 cm: + 20 mm, - 16 mm
- Murs formigonats contra el terreny: + 40 mm
- Desviació relativa de les superfícies planes intradòs o extradòs: ± 6 mm/3 m
- Desviació de nivell de l'aresta superior de l'intradòs, en murs vistos: ± 12 mm
- Acabat de la cara superior de l'alçat en murs vistos: ± 12 mm/3 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
FORMIGONAMENT:
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament
la part afectada.
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de
suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C.
Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de
la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder
verificar la resistència realment assolida.
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua
del formigó.
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures
col·locades en posició definitiva.
La DF comprovarà l’ausencia de defectes significatius en la superficie de formigó. En cas de
considerar els defectes inadmisibles d’acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una
compactació completa de la massa
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig
prèviament al formigonament.
No pot transcórrer mé s d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a
menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre
ells.
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la
mescla i de manera que s’ eliminin forats i s’eviti la segregació.
S’ha de garantitzar que durant l’abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments
de l’armadura.
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i
assenti el formigó.
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la
continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonament del junt.
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter,
deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes
corrosius.
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Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d’aigua en el junt.
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l’execució de junts
sempre que es just ifiqui i es supervisi per la DF.
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.
Durant l'adormiment i primer període d’enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de
la humitat de l’element de formigó mitjançant el curat adequat i d’acord amb EHE-08.
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la
fissuració de l'element.
FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin
disgregacions.
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades
i als paraments.
MURS DE CONTENCIÓ:
Si sobre de l'element es recolzen altres estructures, s'ha d'esperar al menys dues hores abans
d'executar-los per tal que el formigó de l'element hagi assentat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
FORMIGONAMENT:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT,
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.

amb

aquelles

modificacions

i

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón
estructural (EHE-08).
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.
- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb observació de l’ estat de neteja i entrada d’aigua
en tot el recinte.
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d’obra abans del formigonat.
- Observació de la superfície sobre la que s’ha d’estendre el formigó i de les condicions d’ encofrat. Mesura de les dimensions de totes les
unitats estructurals d’obra, entre els encofrats, abans de formigonar.
- Verificació de la correcte disposició de l’ armat i de les mesures constructives per tal d’evitar moviments de la ferralla durant el
formigonat.
- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d’ altres aspectes, de la temperatura i condicions ambientals.
- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat.
CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE-08.
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No es podrà iniciar el formigonat d’un element sense la corresponent aprovació de la DF.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d’acabat, segons l’article 100. Control de l’element
construït de l’EHE-08.
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- Assaigs d’informació complementària.
De les estructures projectades i construïdes d’acord a la Instrucció EHE-08, en les que els materials i l’execució hagin assolit la qualitat
prevista, comprovada mitjanç ant els controls preceptius, sols necessiten sotmetre’s a assaigs d’informació i en particular a proves de
càrrega, les incloses en els següents supòsits:
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics de un tipus d’estructura o el plec de presc ripcions tècniques particulars.
- Quan degut a caràcter particular de l’ estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix certes condicions específiques. En aquest
cas el plec de prescripcions tècniques particulars establirà els assaigs oportuns que s’han de realitzar, indicant amb tota precisió la forma
de realitzar-los i la manera d’interpretar els resultats.
- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalitat o durabilitat de l’estructura.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE-08.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Si s’aprecien deficiències importants en l’element construït, la DF podrà encarregar assaigs d’informació complementaria (testimonis,
ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres
característiques de l’element formigonat.

F32B - ARMADURES PER A MURS DE CONTENCIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F32B300P.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Muntatge i col·locació
de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o
conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació d’armadura passiva d’elements estructurals de
formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a
perfils d’acer.
S'han considerat les armadures pels elements següents:
- Fonaments
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Tallat i doblegat de l'armadura
- Neteja de les armadures
- Neteja del fons de l'encofrat
- Col·locació dels separadors
- Muntatge i col·locació de l'armadura
- Subjecció dels elements que formen l'armadura
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat
CONDICIONS GENERALS:
Per a l’elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s’ha de seguir les indicacions de
la EHE i la UNE 36831.
Els dià metres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l’especificat a la DT.
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres
substàncies que puguin perjudicar a l’acer, al formigó o a l’adherència entre ells.
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera
que totes les barres quedin recobertes de formigó.
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En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d’un vibrador
intern.
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció
nominal.
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d’una barra a la
següent, sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d’empalmament.
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l’armadura treballa a la màxima
càrrega.
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin
que garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor
de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1
mm.
L’armat de la ferralla s’ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de
soldadura no resistent.
La disposició dels punts de lligat ha de complir l’especificat en
l’apartat 69.4.3.1 de la EHE.
La soldadura no resistent, ha de complir l’especificat en l’artícle 69.4.3.2 de la EHE,
seguint els procediments establerts en la UNE 36832.
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la
llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de
seguir les prescripcions de la EHE , al article 69.5.2.
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l’article 69 .5.2.5 de la
EHE amb els procediments descrits en la UNE 36832.
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.
Queda prohibida la soldadura d’armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d’unió, s’han de realitzar segons les
especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s’ ha de complir
l’especificat en l’artícle 69.5.2.6 de la EHE.
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la
seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó.
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de
ser inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en
funció de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que
indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma.
Els sistemes auxiliars per a l’armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no
formen part de l’armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la
durabilitat de la peça.
Distà ncia lliure armadura – parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)
Recobriment en peces formigonades contra el terreny: >= 70 mm
Distància lliure barra doblegada - parament: >= 2 D
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins
la peça i llargària de les barres ha de seguir les pre scripcions de la EHE, article 69.5.1.
Toleràncies d'execució:
- Llargà ria solapa: - 0 mm, + 50 mm
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)
- Posició:
- En series de barres paral·leles: ± 50 mm
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- En estreps i cèrcols : ± b/12 mm
(on b es el costat menor de la secció de l’element)
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat
en la UNE 36831.
BARRES CORRUGADES:
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en
el cas de peces comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar
empalmaments en les armadures.
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre
equivalent es el de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que
formen el grup).
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el
diàmetre equivalent no ha de ser de més de 70 mm.
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu
comportament.
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE.
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.
En la zona de solapament s’ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior
a la secció de la barra solapada més gran.
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D mà xim, >=
1,25 granulat màxim, >= 20 mm
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de
l'armadura: >= longitud bà sica d'ancoratge (Lb)
Distància entre les barres d’un empalmament per solapa: <= 4 D
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D mà xim, >= 20 mm, >=
1,25 granulat màxim
Llargària solapa: a x Lb neta:
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de la EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2
de la EHE).
MALLA ELECTROSOLDADA:
El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l’especificat en l’article
69.5.2.4 de la EHE.
Llargà ria de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta:
- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm
(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de la EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de
la EHE)
Llargà ria de la solapa en malles superposades:
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El doblegat de les armadures s’ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecà
niques i a velocitat constant, amb l’ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura
constant en tota la zona.
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 mí nim i no han de produir
fissures ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l’especificat
en la taula 69.8.2 de la EHE-08
Els separadors han d’estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir
l’especificat en l’article 37.2.5 de la EHE. Es prohibeix l’ús de fusta o qualsevol material
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residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser
metàl·lics.
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les
han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
BARRES CORRUGADES:
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la
DF.
- El pes s’obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)
L’escreix d’amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d’obra com
a increment del rendiment (1,05 kg de barra d’acer per kg de barra ferrallada, dins de
l’element compost)
MALLA ELECTROSOLDADA:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i
empalmaments.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón
estructural (EHE-08).
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Recepció i aprovació del informe d’ especejament per part del contractista.
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d’ obra estructurals amb observació dels següents punts:
- Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades.
- Rectitud.
- Lligams entre les barres.
- Rigidesa del conjunt.
- Netedat dels elements.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Bàsicament el control de l’execució està confiat a la inspecció visual de les persones que l’exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit,
coneixements tècnics i experiència son fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.

F32D - ENCOFRAT PER A MURS DE CONTENCIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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F32D2A23.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que
formen el motlle on s’abocarà el formigó.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació del pla de recolzament
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant
- Tapat dels junts entre peces
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament
- Aplomat i anivellament de l'encofrat
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.
CONDICIONS GENERALS:
Abans dels seu muntatge s’haurà de disposar d’un projecte del cindri on han de quedar
reflectits com a mínim:
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat
- Plànols executius del cindri i els seus components
- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs,
grapes, etc..
S’ha de disposar d’un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o
apuntalament on figurin els requisits per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa,
càrregues, desclavament i desmantellament.
La DF disposarà d’un certificat on es garantitzi que els seus components compleixen amb les
especificacions del plec de condicions tècniques.
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i
resistents per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni
deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que
comporta el seu
formigonament i compactació.
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte
quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han
rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi
hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col· locació d'aquests productes.
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució
de junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir
per a treballar solidàriament.
Abans de l’aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les
característiques del desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigó
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilit zar
vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en
dissolució.
Els encofrats hauran de complir les característiques següents:
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d’aigua o beurada
- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres
- Manteniment geomè tric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d’esbombaments fora
de toleràncies
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l’ activitat
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- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni
sotragades.
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar.
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit
de l'encofrat.
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de
l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits.
Els cindris s’estabilitzaran en les dues direccions per a que l’apuntalament resisteixi els
esforços horitzontals produïts durant l’execució dels sostres, podent-se utilitza r els
següents procediments:
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes
horitzontals i un 2% com a mínim de les càrregues verticals
- Transmissió d’esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i
rigidesa
suficients
- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la
lliure retracció del formigó.
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF.
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de
formigonada la peç a, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o
d'altres causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó.
Els
costers verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar
abans dels set dies, amb les mateixes salvetats anteriors.
La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú.
En obres d'importància i que no es tingui l'experiè ncia de casos similars o quan els
perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs
d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de
desencofrat.
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar,
sense l'autorització de la DF.
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al
ras del parament.
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l’execució (trepants o lliscants) la DF podrà
exigir una proba sobre un prototip, prèviament a la seva utilització a l’ estructura, per tal
de poder avaluar el seu comportament durant l’execució
Si s’utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l’entumiment de les
mateixes per l’humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el
formigonament, ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per a evitar-ho es podrà
autoritzar un segellant adient
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000
- Planor:
- Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió
- Per a revestir: ± 15 mm/m
Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
│Replanteig eixos │Dimensions│Aplomat │Horitzontalitat│
│
│─────────────────│
│
│
│
│
│Parcial │ Total │
│
│
│
│─────────────│────────│────────│──────────│────────│───────────────│
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│Rases i pous │± 20 mm │± 50 mm │ - 30 mm │± 10 mm │
│
│
│
│
│ + 60 mm │
│
│
│Murs
│± 20 mm │± 50 mm │ ± 20 mm │± 20 mm │
± 50 mm
│
│Recalçats
│± 20 mm │± 50 mm │
│± 20 mm │
│
│Riostres
│± 20 mm │± 50 mm │ ± 20 mm │± 10 mm │
│
│Basaments
│± 20 mm │± 50 mm │ ± 10 mm │± 10 mm │
│
│Enceps
│± 20 mm │± 50 mm │ ± 20 mm │± 10 mm │
│
│Pilars
│± 20 mm │± 40 mm │ ± 10 mm │± 10 mm │
│
│Bigues
│± 10 mm │± 30 mm │ ± 0,5 % │ ± 2 mm │
│
│Llindes
│
│
│ ± 10 mm │ ± 5 mm │
│
│Cèrcols
│
│
│ ± 10 mm │ ± 5 mm │
│
│Sostres
│± 5mm/m │± 50 mm │
│
│
│
│Lloses
│
│± 50 mm │ - 40 mm │ ± 2 % │
± 30 mm/m │
│
│
│
│ + 60 mm │
│
│
│Membranes
│
│± 30
│
│
│
│
│Estreps
│
│± 50 mm │ ± 10 mm │± 10 mm │
│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘
MOTLLES RECUPERABLES:
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la
secció dels nervis de l'estructura.
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis
formigonats.
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i
rectificar.
FORMIGÓ PRETENSAT:
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que
els eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges.
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i
han de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió
de l'esforç de pretesat al formigó.
El desmuntatge del cindri és realitzarà d’acord amb el programa previst, que haurà d’estar
d’acord amb el tesat de les armadures.
FORMIGÓ VIST:
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser
llises, sense rebaves ni irregularitats.
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre
procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades.
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que
absorbeixi l’aigua continguda al formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les
armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja
construïdes.
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les
condicions en que s'han d'utilitzar.
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i
qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura.
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En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver
patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la
seva forma correcta.
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de
fer una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar.
El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu.
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i
mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què
s'ha formigonat cada element.
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.
El desencofrat i des muntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la
resistència necessària per a suportar amb seguretat i sense excessives deformacions els
esforços als que estarà sotmès amb posterioritat.
Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui
impedir el lliure moviment de les juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les
articulacions.
No es retirarà cap puntal sense l’autorització prèvia de la DF.
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l’impacte dels
sotaponts i puntals als sostres.
ELEMENTS VERTICALS:
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la
part inferior de l'encofrat.
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la
compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i
horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària.
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements
verticals d'esveltesa més gran de 10.
ELEMENTS HORITZONTALS:
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la
contrafletxa necessà ria per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una
lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de
la llum.
Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny
o a sostre s alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal asegurar que no
assentaran.
Els puntals s’han de travar en dues direccions perpendiculars
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat
senzill
Als ponts s’haurà d’assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti
negativament a altres parts de l’estructura executades amb anterioritat.
En èpoques de pluges fortes
impermeabilitzades o plàstics.

s'ha

de

protegir

el

fons

de

l'encofrat

amb

lones

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el
formigó.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i
acondicionament dels elements utilitzats.
La superfí cie corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord
amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
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Als forats que no es dedueixin, l’amidament inclou l’encofrat necessari per a conformar el
perí metre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l’encofrat
necessari per a conformar el perímetre dels forats.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08).
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes
(PG 3/75)

F3Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A FONAMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F3Z112P1.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de capa de neteja i anivellament, mitjançant l’abocada de formigó
al fons de les
rases o dels pous de fonamentació prèviament excavats.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja, refinat i preparació de la superfície del fons de l'excavació
- Situació dels punts de referència dels nivells
- Abocada i estesa del formigó
- Curat del formigó
CONDICIONS GENERALS:
La superfície ha de ser plana i anivellada.
Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment.
La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm.
Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima del
granulat.
El formigó no ha de tenir disgregacions ni buits a la massa.
Gruix de la capa de formigó: >= 10 cm
Toleràncies d'execució:
- Gruix de la capa: - 30 mm
- Nivell: +20 / - 50 mm
- Planor: ± 16 mm/2 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
L’acabat del fons de la rasa o pou, s’ha de fer immediatament abans de col·locar el formigó de
neteja. Si ha de passar un temps entre l’excavació i l’abocada del formigó, cal deixar els 10
o 15 cm finals del terreny sense extreure, i fer l’acabat final del terreny just abans de fer
la capa de neteja.
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.
El formigonament s'ha d'aturar, com a norma general, en cas de pluja o quan es preveu que
durant les 48 hores següents la temperatura pot ser inferior a 0°C.
El formigó s'ha de col·locar abans d'iniciar l'adormiment.
L'abocada s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions.

219

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

PBE URBANITZACIÓ JARDÍ DE L'AMETLLER A VILAGRASSA
Concepte: Eix 6/FEDER/Camí de Sant Jaume
Promotor: Diputació de Lleida,
Arquitecte: Salvador Gine Macià, Setembre 2020

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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 DB-SE.
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón
estructural (EHE-08).
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Observació de la superfície sobre la que s’ha d’ estendre la capa de neteja.
- Inspecció del procés de formigonat amb control de la temperatura ambient.
- Control de les condicions geomètriques d’ acabat (gruix, nivell i planor).
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les operacions de control s’han de realitzar segons les indicacions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No es podrà iniciar el formigonat d’un element sense la corresponent aprovació de la DF.
La correcció dels defectes observats ha d’anar a càrrec del contractista.

F6 - TANCAMENTS I DIVISÒRIES
F6A - REIXATS I TANQUES LLEUGERES
F6A1 - REIXATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F6A19400,F6A16KX8,F6A1SEH5.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació de reixat de malla d'acer i de la porta formada per perfils metàl·lics i malla
electrosoldada.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Reixat amb malla de torsió senzilla
- Reixat amb bastidor o sense i malla electrosoldada, malla ondulada o entramat metàl·lic
- Reixat amb doble ballesta superior i malla electrosoldada galvanitzada i plastificada.
- Porta de fulles batents formada per perfils metàl·lics, malla electrosoldada, ondulada o de
torsió, mecanismes i muntants de suport.
- Porta corredissa formada per bastidor de tub, malla electrosoldada i guia inferior amb
rodet.
S’han considerat les formes de col·locació del reixat següents:
- Amb pals de tub col·locats sobre daus de formigó
- Ancorat a l'obra
- Amb platines i fixat mecànicament a l’obra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
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Reixat:
- Replanteig
- Col·locació de l'element
- Formació de les bases per als suports, o del forat en l'obra
- Col·locació dels elements que formen el reixat
- Tesat del conjunt
- Replanteig
- Col·locació dels muntants sobre daus de formigó, ancorats a l’obra o sobre platines
- Col·locació dels elements que formen el reixat
Porta de fulles batents:
- Replanteig
- Fonamentació dels muntants (excavació del pou i reblert amb formigó) o ancoratge a obres de
fàbrica
- Muntatge de la porta
- Falcat provisional
- Col·locació dels mecanismes
- Neteja i protecció
Porta corredissa:
- Replanteig
- Fixació de la guia inferior
- Fixació dels bastiments laterals
- Muntatge de la porta
- Col·locació dels mecanismes
- Neteja i protecció del conjunt
REIXAT
La tanca ha de quedar ben fixada al suport. Ha d'estar aplomada i amb els angles i els nivells
previstos.
Els muntants han de quedar verticals, independentment del pendent del terreny.
Quan ha d'anar col· locada sobre daus de formigó, els suports s'han d'ancorar a aquestes bases
que no han de quedar visibles.
La llargària de l'ancoratge dels suports ha de ser l’especificada a la DT.
Toleràncies d'execució:
- Distància entre suports:
- Reixa amb malla de torsió senzilla: ± 20 mm
- Reixa amb bastidor de 2x1,8 m: ± 2 mm
- Reixa amb bastidor de 2,5x1,5 m; 2,65x1,5 m o 2,65x1,8 m: ± 5 mm
- Replanteig: ± 10 mm
- Nivell: ± 5 mm
- Aplomat: ± 5 mm
REIXAT AMB MALLA DE TORSIÓ SENZILLA:
La tanca ha de tenir muntants de tensió i de reforç repartits uniformement als trams rectes i
a les cantonades.
Aquests muntants han d'estar reforçats amb tornapuntes.
Distància entre els suports tensors: 30 - 48 m
Nombre de cables tensors: 3
Nombre de grapes de subjecció de la tela per muntant: 7
REIXAT AMB BALLESTA SUPERIOR:
El reixat col.locat ha d’impedir la possibilitat d’escalada o de pas de persones a través seu.
Ha de permetre una bona visibilitat de l’entorn immediat.
PORTES:
La porta ha d'obrir i tancar correctament.
Ha d'estar aplomada i al nivell previst.
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Ha de quedar a l mateix pla que la resta del tancament. El moviment de la porta no ha de
produir deformacions al conjunt del tancament.
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment.
El conjunt no ha de tenir deformacions, cops, despreniments ni d'altres defectes superficials.
La porta batent ha de quedar subjecta a les columnes de fixació laterals, d’ acord amb les
especificacions del fabricant. A la porta corredissa, hi ha de quedar col·locada la columna de
topall i la guia superior. Els mecanismes de lliscament han d’estar col·locats.
En la porta corredissa, el mecanisme de lliscament ha de garantir un accionament suau i
silenciós.
La guia inferior, per al desplaçament de la porta corredissa, ha de quedar encastada al
paviment.
Franquícia de la fulla al paviment: >= 8 mm, <= 12 mm
Franquícia de la fulla al bastiment: <= 4 mm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm
- Nivell: ± 3 mm
- Aplomat: ± 3 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
REIXAT
Durant tot el procés constructiu, s'ha de garantir la protecció contra les empentes i els
impactes per mitjà d'ancoratges i s'ha de mantenir l'aplomat amb l'ajuda d'elements auxiliars.
PORTES:
El bastiment s'ha de muntar amb elements que mantinguin el seu aplomat i el seu nivell fins
que quedi ben travat.
Totes les fixacions de manyeria s'han de fer amb cargols o amb soldadura.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
REIXAT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
PORTES:
Unitat amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació topogràfica de la situació de la tanca.
- Inspecció visual de l’estat general de la tanca.
- Comprovació manual de la resistència d’arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de moure manualment el suport sense observar
desplaçaments a la base de fonamentació.
CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. Els controls es fonamenten en l’inspecció visual i per tant, en l’experiència de
l’inspector en aquest tipus de control.
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
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Els tancaments amb malla hauran d’ajustar-se a les especificacions del plec, tant en el que fa referè ncia a la malla pròpiament dita com en
els elements auxiliars (suports i accessoris).
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades en els suports de la tanca. En cas d’ observar deficiències, s’ampliarà el
control, en primer lloc fins a un 20 % dels suports, i en cas de mantenir-se les irregularitats, es passarà a realitzar control sobre el 100 % de
les unitats.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en projecte i/o ordenades per DF conjuntament
amb les exigides per la normativa vigent.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

F7 - IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
F7B - GEOTÈXTILS I LÀMINES SEPARADORES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F7B451E0.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Làmina separadora col·locada no adherida.
S'han considerat els materials següents:
- Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 30% de fibres de polietilè, sense teixir,
termosoldat
- Feltre de polipropilè format per filaments sintètics no teixits lligats mecànicament
- Feltre de poliester termoestable fet amb fibres de poliester sense teixir, consolidat
mecànicament mitjançant punxonament
- Feltre teixit de fibres de polipropilè
- Fibra de vidre amb insercions de fils de reforç longitudinals
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació del suport
- Col·locació de la làmina
CONDICIONS GENERALS:
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular.
Ha de garantir la no adherència entre els components del sistema entre els que s'intercala.
Les característiques del material sobre el que s’estén la lamina haurà de coincidir amb el
previst a Projecte, en el estudi i càlcul del geotèxtil.
Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb què hagi d'estar en contacte.
Les làmines han de cavalcar entre elles.
No ha de quedar adherida al suport en cap punt.
Cavalcaments:
- Làmines geotèxtils en tracció mecànica: >= 30 cm
- Làmines separadores de polipropilè: >= 5 cm
- Làmines separadores de polietilè: >= 5 cm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la làmina.
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Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials.
Els geotèxtils en tracció mecànica que no s'hagin sotmès a l'assaig de resistència a la
intempèrie s'han de cobrir ab ans de 24 h des de la seva col·locació.
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%
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.
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:
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació , rebutjant les peces que presentin danys deguts al transport
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES EN TRACCIÓ MECÀNICA:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la superfície sobre la que s’ha d’ estendre el geotèxtil
- Control del procediment d’execució, amb especial atenció als cavalcaments en junts longitudinals i transversals
- Control de longitud de soldadura del geotèxtil
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIPROPILÈ:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Neteja i repàs del suport.
- Control del procediment d’execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces
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.
No s’ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d’execució.
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN LÀMINES EN TRACCIÓ MECÀNICA:
Si les característiques del terreny inspeccionat fossin molt diferents d e les previstes a Projecte, es realitzarà un nou estudi i càlcul del
geotèxtil.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual de la unitat acabada.
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.

F9 - PAVIMENTS
F93 - BASES
F931 - BASES DE TOT-U
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F931Z01J.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Subbases o bases de tot-u natural o artificial per a paviments.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Aportació de material
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada
- Allisada de la superfície de l'última tongada
CONDICIONS GENERALS:
El material que s’utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions
corresponent.
Es pot
utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions,
provenint d’una planta autoritzad a legalment per el tractament d’aquests residus. En obres de
carreteres només es podrà utilitzar a les categories de tràfic pesat T2 a T4.
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la
DF.
S’han de mantenir els pendents i dispositius de desguà s necessaris per tal d’evitar
entollaments.
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat
com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE
103501).
Grau de compactació:
- Tot-u artificial:
- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 100% PM (UNE 103501)
- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals: >= 98% PM (UNE 103501)
- Tot-u natural: >= 98% PM (UNE 103501)
Índex de Regularitat
superficial IRI (NLT-330):
Ha de complir amb els valors de la taula
510.5 de PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 891/2004.
Mòdul Ev2 (assaig de placa de càrrega) (NLT 357):
- Esplanada (trànsit T3): >= 104 MPa
- Esplanada (trànsit T4-vorals): >= 78 MPa
- Subbase (trànsit T3): >= 80 MPa
- Subbase (trànsit T4-vorals): >= 60 MPa
A més, la relació Ev2/ Ev1 serà < a 2,2.
Toleràncies d'execució:
- Rasant: + 0, -15 mm de la teòrica, en carreteres T00 a T2, + 0, -20 mm de la teòrica, en la
resta de casos
- Amplària: - 0 mm de la prevista en els plànols de seccions tipus
- Gruix: - 0 mm del previst en els plànols de seccions tipus
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha
d'assentar-se té
les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies
establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les
tolerables, s'han de corregir abans de
l'execució de la partida d'obra, d’acord amb les
instruccions de la DF.
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La preparació del tot-u artificial s'ha de fer a central i no "in situ". L'addició de l'aigua
de compactació també s'ha de fer a central excepte en els casos
que la DF autoritzi el
contrari.
En el cas de tot-u natural, abans d’estendre una tongada, s’ha d’homogeneïtzar i humi dificar,
si es considera necessari.
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produï t
alteracions en la seva humitat de tal manera que es superen els valors següents:
- T00 a T1: ± 1 % respecte de la humitat òptima
- T2 a T4 i vorals: ± 1,5 / + 1 % respecte de la humitat óptima
L’estesa s’ha de realitzar, prenent cura d’ evitar segregacions i contaminacions, en tongades
de gruix no superior a 30 cm.
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única
humectació admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent.
La compactació s’ha de fer de forma continua i sistemàtica disposant l’ equip necessari per
aconseguir la densitat prescrita a l’apartat anterior.
Si l’estesa del tot-u es fa per franges, la compactació ha d’incloure 15 cm de l’anterior, com
a mínim.
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de
pas o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de
compactar amb els medis adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista.
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat
definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel
contractista segons les indicacions de la DF.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat
d'obra de la capa subjacent.
No són d'abonament els es creixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de
gruixos de capes subjacents.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a
firmes y pavimentos.
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del
firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Es considera com un lot de control el menor que resulti d’aplicar els 3 criteris següents aplicats sobre una tongada:
- Una longitud de 500 de calçada
- Una superfície de 3.500 m2 de calçada
- La fracció construïda diàriament
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual del material a la descà rrega dels camions, retirant el que presenti restes de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de
grandària superior a l’ admissible.
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- Inspecció visual de l’estat de la superfície sobre la que s’ ha d’estendre la capa.
- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l’eix de la capa, i control de l’ amplada de la tongada estesa, cada 10 m lineals com a
màxim.
- Execució d’un tram de prova que, a efectes de control, es tractarà com un lot d’ execució.
- Comprovació de les toleràncies d’execució i control de la superfície sobre la que s’ha d’estendre la capa. Inspecció visual de l’estat de la
superfície després del pas d’un camió carregat sobre ella.
- Control de l’estesa: comprovació visual del gruix, ampl ada i pendent transversal de les tongades d’execució i control de la temperatura
ambient.
- Control de compactació. Es realitzaran 7 determinacions de la humitat i densitat in-situ.
- Assaig de placa de càrrega (NLT 357), sobre cada lot. En la zona d’aplicació de la placa es determinarà la humitat in-situ.
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comparació entre la rasant acabada i l’estable rta en el projecte: comprovació de l’existència de ruptura de peralt; comprovació de
l’amplada de la capa; revisió dels cantells de perfils transversals.
- Control de la regularitat superficial mitjanç ant la determinació de l’índex de regularitat internacional (IRI) (NLT 330).
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’han de seguir els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Els punts de control de densitat i humitat han d’estar uniformement repartits en
sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la tongada.
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’iniciarà l’execució d’aquesta unitat sense la corresponent aprovació del tram de prova per part de la DF.
No es podrà iniciar l’execució de la capa, sense que la superfície sobre la que s’ha d’assentar compleixi les exigències del plec de
condicions.
S’aturaran els treballs d’estesa quan la temperatura ambient estigui per sota del lí mit establert al plec, o quan s’observi que es produeix
segregació o contaminació del material.
Les densitats seques obtingudes en la cap a compactada hauran de ser iguals o superiors a les especificades en el plec de condicions, en
cada un dels punts de la mostra. Es podran admetre un màxim d’ un 40% de punts amb resultat un 2% per sota del valor especificat,
sempre que la mitjana del conjunt compleixi l’especificat.
En cas d’incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o substitució del material. En general, es treballarà
sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació de la
compactació s’ intensificaran al doble sobre les capes corregides.
El contingut d’humitat de les capes compactades tindrà caràcter informatiu, i no serà p er sí mateix causa de rebuig.
El valor del mòdul de compressibilitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega complirà les limitacions establertes al plec de condicions.
En cas contrari, es recompactarà fins a aconseguir els valors especificats.
Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomè tric i de regularitat superficial.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomè tric i de regularitat superficial.

F9A - PAVIMENTS GRANULARS
F9A1 - PAVIMENTS DE TERRA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F9A1201F.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de paviment de terra.
S'han considerat els materials següents:
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- Tot-u
- Sauló
- Terra-ciment executada "in situ"
- Material seleccionat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En els paviments de tot-u, sauló o material seleccionat:
- 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
En els paviments de terra-ciment "in situ":
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Distribució del ciment
- Mescla del sòl amb el ciment
- Addició d'aigua
- Compactació de la mescla
- Acabat de la superfície
- Execució de junts
- Cura de la mescla
CONDICIONS GENERALS:
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la
DF.
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat
com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE
103501).
Toleràncies d'execució:
- Planor: ± 10 mm/3 m
PAVIMENTS DE TOT-U, SAULÓ O MATERIAL SELECCIONAT:
Toleràncies d'execució:
- Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric
- Nivell de la superfície: ± 20 mm
PAVIMENTS DE TERRA-CIMENT "IN SITU":
S'ha de comprovar a tots els semiperfils que el gruix de la capa és, com a mínim, el teòric
deduït de la secció-tipus dels plànols.
La superfície acabada no pot tenir irregularitats ni discontinuïtats.
Índex de plasticitat del sòl per estabilitzar segons les normes NLT-105 i NLT-106: < 15
Contingut ponderal de matèria orgànica del sòl per estabilitzar segons la norma UNE 7-368: <
1%
Contingut ponderal de sulfats, expressat en SO3, segons la norma NLT-120: < 0,5%
Resistència a la compressió al cap de 7 dies: >= 0,9 x 2,5 N/mm2
Toleràncies d'execució:
- Contingut d'additiu respecte al pes sec del sòl: ± 0,3%
- Humitat de la mescla respecte al seu pes sec: ± 2%
- Nivells: - 1/5 del gruix teòric, ± 30 mm
- Gruix mitjà de la capa: - 10 mm
- Gruix de la capa en qualsevol punt: - 20 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
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La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha
d'assentar-se té
les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies
establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les
tolerables, s'han de corregir abans de
l'execució de la partida d'obra, d’acord amb les
instruccions de la DF.
PAVIMENTS DE TOT-U:
La humitat òptima de compactació, deduïda de l'assaig "Próctor Modificat“ , segons la norma
NLT-108/72, s’ha d’ajustar a la composició i forma d’actuació de l’equip de compactació.
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït
alteracions en la seva humitat de tal manera que es superi en més del 2% la humitat òptima.
L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades
de gruix comprès entre 10 i 30 cm.
PAVIMENTS DE SAULÓ O DE MATERIAL SELECCIONAT:
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.
L'estesa s'ha de fer per capes de gruix uniforme, cal evitar la segregació o la contaminació.
PAVIMENTS DE TOT-U, SAULÓ O MATERIAL SELECCIONAT:
No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la
precedent.
Abans d'estendre una tongada es pot homogeneïtzar i humidificar, si es considera necessari.
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.
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.
PAVIMENTS DE TERRA-CIMENT "IN SITU":
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura a l'ombra sigui inferior a 5°C o quan puguin
donar-se gelades.
Es podrà treballar normalment amb pluges lleugeres.
El sòl per estabilitzar s'ha de disgregar prèviament fins a una eficàcia mínima del 100% al
sedàs UNE 25 mm, i del 80% al sedàs UNE 5 mm. S'entén com eficàcia de disgregació la relació
entre el tamisatge a l'obra del material humit i el tamisatge a laboratori d'aquest mateix
material dessecat i esmicolat.
No s'ha de distribuir el ciment mentre hi hagi concentracions superficials d'humitat.
Les operacions de distribució de l'additiu en pols s'han de suspendre en cas de vent fort.
El ciment s'ha de distribuir uniformement, amb la dosificació establerta i amb la maquinària
adequada, aprovada per la DF.
El ciment estès que s'hagi desplaçat s'ha de substituir abans de la mescla.
El ciment s'ha d'estendre només a la superfície que es pugui acabar a la jornada de treball.
Abans d'una hora des de l'abocada del ciment en un punt qualsevol, s'ha de mesclar en aquest
punt el ciment amb el sòl, fins que no s'apreciïn grumolls de ciment a la mescla.
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L'aigua s'ha d'afegir uniformement i s'ha d'evitar que s'acumuli a les roderes que deixi
l'equip d'humectació.
Els tancs regadors no s'han d'aturar mentre reguen, per a evitar la formació de zones amb
excés d'humitat.
La mescla del ciment i el terra s'ha de continuar fins a aconseguir un color uniforme i l’absè
ncia de grumolls de ciment.
En qualsevol punt la mescla no pot estar més de 1/2 hora sense procedir a la seva compactació
i acabat, o a una nova remoguda i mescla.
En començar a compactar, la humitat del sòl no ha de diferir de la fixada per la fórmula de
treball en més d'un 2% del pes de la mescla.
La humitat fixada a la fórmula de treball s'ha d'assolir abans de 2 hores des de l'aplicació
del ciment.
En el moment d'iniciar la compactació, la mescla ha d'estar solta en tot el seu espessor.
El piconatge s'ha de fer longitudinalment, començant per la vora més baixa i avançant cap al
punt més alt.
Si al compactar es produeixen fenòmens d'inestabilitat o cargolament, s'ha de reduir la
humitat de la mescla.
Els equips de piconatge han de ser els necessaris per aconseguir que la compactació s'acabi
abans de les 4 hores següents a la incorporació del ciment al sòl. Aquest temps s'ha de reduir
a 3 hores si la temperatura és superior als 30°C.
L'acabat ha de concloure abans de 2 hores des del començament del piconatge.
Les zones que no es puguin compactar amb l'equip utilitzat per a la resta de la capa, s'han de
compactar amb els mitjans adequats fins assolir una densitat igual a la de la resta de la
capa.
La recrescuda en capes primes no s'ha de permetre en cap cas.
Dins del termini màxim d'execució, podrà fer-se l'allisada amb motoanivelladora.
Els junts de treball s'han de disposar de forma que el seu cantell sigui vertical, tallant
part de la capa acabada.
S'han de disposar junts transversals quan el procés constructiu s'interrompi més de 3 hores.
Si es treballa per fraccions de l'amplària total, s'han de disposar junts longitudinals si es
produeix una demora superior a 1 hora entre les operacions a franges contigües.
El retall i recompactació d'una zona alterada només s'ha de fer si s'està dins del termini
màxim fixat per a la posada a l'obra. Si s'ha rebassat aquest termini , s'ha de reconstruir
totalment la zona afectada, d'acord amb les instruccions de la DF.
La mescla s'ha de mantenir humida, com a mínim, durant els 7 dies següents a la seva
terminació. S'ha de disposar un reg de cura a partir de les 24 h del final de les operacions
d'acabat.
S'ha de prohibir qualsevol tipus de trànsit durant els 3 dies següents al seu acabat, i de
vehicles pesats durant 7 dies, a no ser que la DF ho autoritzi expressament i establint
prèviament una protecció del reg de cura per mitjà d'una capa de sorra o terra amb dotació no
superior als 6 l/m2 , que s'ha de retirar completament mitjançant escombrat abans d'executar
qualsevol unitat d'obra per sobre de la capa tractada.
Si durant els 7 primers dies de la fase de curat es produeixen gelades, la capa estabilitzada
s'ha de protegir adequadament contra les mateixes, segons les instruccions de la DF.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
PAVIMENTS DE TOT-U, SAULÓ O MATERIAL SELECCIONAT:
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat
d'obra de la capa subjacent.
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No són d'abonament els es creixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de
gruixos de capes subjacents.
PAVIMENTS DE TERRA-CIMENT "IN SITU":
No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats superiors a les tolerables.
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura.
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra qualsevol reg de segellat que s'afegeixi per a
donar obertura al trànsit.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat
d'obra de la capa subjacent.
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)

FD - SANEJAMENT I CANALITZACIONS
FDG - CANALITZACIONS DE SERVEIS
FDG3 - CANALITZACIONS AMB TUBS DE PVC

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FDG3Z357.
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
La resistència característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE-08
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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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 5°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 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón
estructural (EHE-08).
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN CANALITZACIONS AMB TUBS DE PVC:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Control de l’excavació de la rasa. Comprovació topogràfica de les alineacions.
- Inspecció visual del fons de la rasa sobre la que s’assentaran els tubs i comprovació de les toleràncies d’execució.
- Inspecció visual dels tubs abans de la seva col·locació, rebutjant els que presentin defectes.
- Control de l’execució del dau de formigó de recobriment.
- Control d’execució del reblert (veure plec corresponent)
CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN CANALITZACIONS AMB TUBS DE PVC:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF.
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’ INCOMPLIMENT EN CANALITZACIONS AMB TUBS DE PVC:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN CANALITZACIONS AMB TUBS DE PVC:
- Control visual de les alineacions dels tubs col·locats.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN CANALITZACIONS AMB TUBS DE PVC:
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 EN CANALITZACIONS AMB TUBS
DE PVC:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

FDK - PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS
FDK2 - PERICONS QUADRATS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FDK262B7,FDK262D7,FDK26287,FDK2A4F3,FDK262T7.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Pericó per a registre de canalitzacions de serveis
S'han considerat els tipus següents:
- Pericó de formigó fet “in situ” sobre solera de maó calat col· locat sobre llit de sorra.
- Pericó de formigó prefabricat amb tapa (si és el cas), sobre solera de formigó o llit de
grava, i reblert lateral amb terres.
- Pericó de fàbrica de maó fet “ in situ”, amb parets arrebossades i lliscades interiorment,
sobre solera de maó calat, i reblert lateral amb terres
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Pericó de formigó fet “in situ”:
- Preparació del llit amb sorra compactada
- Col·locació de la solera de maons calats
- Formació de les parets de formigó, encofrat i desencofrat, previsió de passos de tubs, etc.
- Preparació per a la col·locació del marc de la tapa
Pericó de formigó prefabricat:
- Comprovació de la superfície d’assentament
- Col·locació del formigó o de la grava de la solera
- Formació de forats per a connexionat tubs
- Preparació per a la col·locació del marc de la tapa
- Acoblament dels tubs
- Reblert lateral amb terres
- Col·locació de la tapa en el seu cas
Pericó de fàbrica de maó fet “in situ”
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació dels maons de la solera
- Formació de les parets amb peces ceràmiques, deixant preparats els forats per al pas de
tubs.
- Formació de forats per a connexionat dels tubs
- Acoblament dels tubs
- Reblert lateral amb terres.
CONDICIONS GENERALS:
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.
Toleràncies d'execució:
- Nivell de la solera: ± 20 mm
PERICÓ DE FORMIGÓ FET “IN SITU”:
Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire.
Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats.
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats amb el
paviment.
La resistència característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE-08
Toleràncies d'execució:
- Aplomat de les parets: ± 5 mm
- Dimensions interiors: ± 1% dimensió nominal
- Gruix de la paret: ± 1% gruix nominal
PERICÓ DE FORMIGÓ PREFABRICAT:
El pericó ha de quedar ben subjectat a la solera.
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El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb
el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella.
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat.
La tapa (si és el cas) serà dissenyada per tal que pugui suportar el pas del trànsit i es
prendran les mesures necessàries per tal d’evitar el seu desplaçament o el seu robatori.
Gruix de la solera: >= 10 cm
Toleràncies d'execució:
- Planor: ± 5 mm/m
- Escairat: ±5 mm r especte el rectangle teòric
PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ FET “IN SITU”
El pericó ha d’estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de maó calat
La solera ha de quedar plana i al nivell previst.
Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives.
Les peces ceràmiques s'han de col·locar a trencajunt i les filades han de ser horitzontals.
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit
a la paret i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis,
sense fissures o d'altres defectes.
Els angles interiors han de ser arrodonits.
Gruix de la solera: >= 10 cm
Gruix de l'arrebossat: >= 1 cm
Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics: >= 1,5%
Toleràncies d'execució:
- Aplomat de les parets: ± 10 mm
- Planor de la fàbrica: ± 10 mm/m
- Planor de l'arrebossat: ± 3 mm/m

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions
exigides per al material.
Es realitzarà una prova d’estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari.
PERICÓ DE FORMIGÓ FET “IN SITU”:
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de
suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C.
Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de
la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder
verificar la resistència realment assolida.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
No pot transcórrer mé s d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a
menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.
PERICÓ DE FORMIGÓ PREFABRICAT:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense
pluja.
PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ FET “IN SITU”
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense
pluja.
El procès de col·locació
del pericó no produirà desperfectes ni modificarà les condicions
exigides al material.
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Es realitzarà una prova d’estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08).

FDKZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FDKZ3174,FDKZJLB4.
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.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Seguiment del procés de col·locació.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció de les condicions d’assentament del bastiment
- Comprovació de les toleràncies d’ajust i de nivell respecte al paviment
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l’obra.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

FF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
FFB - TUBS DE POLIETILÈ
FFB1 - TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FFB1E425,FFB19425.
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
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:
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- Soldada (per a tubs de polietilè de densitat alta i mitjana)
- Connectada a pressió (per a tubs de polietilè de densitat alta i baixa)
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.
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha
d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del
passamurs no hi pot quedar cap accessori.
El tub de polietilè extruÏt es pot corbar en fred amb els següents radis de curvatura:
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│
│
Polietilè
│
Polietilè
│
│
│ densitat alta │ densitat baixa i mitjana │
│─────────────│───────────────│───────────────────────────│
│
A 0°C
│ <= 50 x Dn
│
<= 40 x Dn
│
│
A 20°C
│ <= 20 x Dn
│
<= 15 x Dn
│
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determinar-se per interpolació lineal.
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL:
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o
paral·lelament
respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar
preferentment a prop del paviment o del sostre.
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i
l'alineació del tub.
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar.
Si l'abraçadora del suport és metàl·lica , entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella
elàstica.
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
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
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La fondà ria 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.
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 freà tic 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.
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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 pè rdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin
efectuat.
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a mé s, 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 destini.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l’ obra segons el traçat previst.
- Control visual de l’execució de la instal·lació, comprovant:
- Suportació
- Verticalitat i pendents a trams horitzontals segons destí de la instal·lació
- Utilització dels accessoris adequats a empalm aments i entroncaments
- Distància a altres elements i conduccions.
- Realització de proves d’estanquitat i resistència mecànica
- Realització de proves d’estanquitat i evacuació a instal·lacions de sanejament.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Manteniment de la instal·lació.
- Realització i emissió d’informe amb resultats dels contro ls i dels assaigs realitzats i de quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
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En cas de deficiències de material o execució, si es pot es menar sense canviar materials, s’ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, s’ha de
procedir a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d’elements o discrepà ncies amb el projecte, s’ha de procedir a l’adequació, d’acord amb el que determini la DF.

FFB2 - TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FFB2Z455,FFB2Z355,FFB2Z456.
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 baixa per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura
de servei 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:
- Connectada a pressió (per a tubs de polietilè de densitat alta i baixa)
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.

240

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

PBE URBANITZACIÓ JARDÍ DE L'AMETLLER A VILAGRASSA
Concepte: Eix 6/FEDER/Camí de Sant Jaume
Promotor: Diputació de Lleida,
Arquitecte: Salvador Gine Macià, Setembre 2020

El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha
d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del
passamurs no hi pot quedar cap accessori.
El tub de polietilè extruÏt es pot corbar en fred amb els següents radis de curvatura:
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│
│
Polietilè
│
Polietilè
│
│
│ densitat alta │ densitat baixa i mitjana │
│─────────────│───────────────│───────────────────────────│
│
A 0°C
│ <= 50 x Dn
│
<= 40 x Dn
│
│
A 20°C
│ <= 20 x Dn
│
<= 15 x Dn
│
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determinar-se per interpolació lineal.
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL:
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o
paral·lelament
respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar
preferentment a prop del paviment o del sostre.
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i
l'alineació del tub.
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar.
Si l'abraçadora del suport és metàl·lica , entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella
elàstica.
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 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 fondà ria 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
contraccions i dilatacions degudes a canvis de temperatura.

per

a

permetre

les
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Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts
singulars (corbes, reduccions, etc.) , han d'estar ancorades a daus massissos de formigó.
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han
de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100
cm.
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir
l'especificat en el seu plec de condicions.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.
Per a fer la unió dels tubs no s’han de forçar ni deformar els extrems.
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de
càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.
L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar
verticalment sobre el terreny.
En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant
autoritzat pel fabricant del tub, abans de fer la connexió.
L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar.
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves.
Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior.
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.
S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs i l'aplicació de
la pressió adequada per a fer la unió.
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per
arrossegar les brosses.
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració
bacteriològic després de rentar-la.
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin
algun defecte.
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i
el nivell freà tic 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.
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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 pè rdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin
efectuat.
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a mé s, 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 destini.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l’ obra segons el traçat previst.
- Control visual de l’execució de la instal·lació, comprovant:
- Suportació
- Verticalitat i pendents a trams horitzontals segons destí de la instal·lació
- Utilització dels accessoris adequats a empalm aments i entroncaments
- Distància a altres elements i conduccions.
- Realització de proves d’estanquitat i resistència mecànica
- Realització de proves d’estanquitat i evacuació a instal·lacions de sanejament.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Manteniment de la instal·lació.
- Realització i emissió d’informe amb resultats dels contro ls i dels assaigs realitzats i de quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de material o execució, si es pot es menar sense canviar materials, s’ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, s’ha de
procedir a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d’elements o discrepà ncies amb el projecte, s’ha de procedir a l’adequació, d’acord amb el que determini la DF.

FG - INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
FG2 - TUBS I CANALS
FG22 - TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL.LICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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FG22TP1K.
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
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
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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.

FJ - EQUIPS PER A INSTAL·LACIONS D'AIGUA, REG I PISCINES
FJ6 - EQUIPS PER A TRACTAMENT D'AIGÜES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FJ62Z736,FJ65Z846.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Instal·lació de dispositiu descalcificador muntat sobre bancada.
Instal·lació de filtres de carbó activat, de sorra, o de malla autonetejants .
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Compactes
- Dúplex
Filtres dels tipus següents:
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- Filtres d'acer inoxidable muntats sobre bancada
- Filtres de poliester muntats entre tubs
- Filtres de malla metàl·lica per a instal·lacions d’aigua freda
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:
Compactes:
- Col·locació de l'aparell a la seva posició
- Connexió a la xarxa d'aigua
- Connexió a la xarxa elèctrica
- Prova de servei
Dúplex:
- Col·locació de l'aparell a la seva posició
- Connexió dels accessoris i del dipòsit de sal
- Connexió a la xarxa d'aigua
- Connexió a la xarxa elèctrica
- Prova de servei
Muntat sobre bancada:
- Fixació d'aparell a la bancada
- Preparació d'unions
- Connexió a la xarxa d'aigua
- Prova de servei
Muntat entre tubs:
- Preparació d'unions
- Connexió a la xarxa d'aigua
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui
instal·lar i manipular.
Les connexions a la xarxa d'aigua han de ser per rosca.
Les connexions han de ser per rosca.
Les unions han de ser completament estanques.
Les connexions a la xarxa elèctrica han de ser segons R.E.B.T.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.
MUNTAT SOBRE BANCADA:
El grup ha de quedar fixat sòlidament a una bancada de superfície llisa i anivellada.
La subjecció del grup s'ha de fer calçant-la amb espàrrecs o amb cargols, cal utilitzar els
forats situats a la bancada.
MUNTAT ENTRE TUBS:
Ha de recolzar sobre la canonada on va instal·lada.
La canonada no ha de produir cap esforç sobre l'aparell.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
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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No hi ha normativa de compliment obligatori.

FJS - EQUIPS PER A REG
FJSA - PROGRAMADORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FJSA2041.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Elements electrònics per al control automatitzat de xarxes de reg, com ara programadors i els
seus accessoris, descodificadors, consoles de control remot per als programadors, etc.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Fixació del element a la seva base o suport
- Connexió del cable d’alimentació elèctrica i de les sortides de senyal, si es el cas
- Programació de les operacions de riego
- Verificació del funcionament
CONDICIONS GENERALS:
La posició dels aparells serà la indicada a la DT, o ens el seu defecte la que indiqui la DF,
amb la verificació de que es respectem els graus de protecció elèctrica de l’aparell.
El lloc d’instal·lació ha de ser accessible pel manteniment i programació. La porta de
protecció de la caixa de l’aparell s’ha de poder obrir completament. L’alçada dels elements
programables ha de ser entre 0,8 i 1,5 m del terra.
Els cables de comandament de les electrovàlvules, dels descodificadors i dels sensors han
d’estar connectats a la regleta del programador o descodificador utilitzant els mecanismes de
pressió de l’ aparell, sense que restin cables nus al descobert.
Ha d’estar feta la programació de les operacions de reg.
Ha d’estar feta la prova de servei.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El conjunt d’aparells del sistema de control de reg s’han d’instal·lar d’acord amb les
instrucci ons del fabricant. Si els parells no son tots del mateix fabricant, s’ha de garantir
que son compatibles entre ells.
La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques de l’element.
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible.
S’ha de comprovar que les característiques tècniques de l’aparell corresponen a les
especificades al projecte, abans d’instal·lar-lo.
La connexió amb la xarxa elèctrica es farà sense tensió a la xarxa.
Un cop instal·lat l’equip, es procedirà a la retirada de l’obra de tots els materials sobrants
com ara embalatges, retalls de cables elèctrics, etc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
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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
* NTJ 01I:2002 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Diseño y proyecto de los espacios verdes. Recomendaciones de proyecto
de infraestructuras de riego.
* NTJ 04R-1:2003 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Instalaciones de sistemas de riego: Riegos aéreos por aspersión y por
difusión.

FJSB - ELECTROVÀLVULES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FJSB1311.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Electrovàlvules reguladores de cabal roscades, muntades i connectades a la xarxa.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja de les rosques i de l'interior dels tubs
- Preparació de les unions
- Connexió a la xarxa hidràulica de la vàlvula
- Connexió a la xarxa elèctrica del solenoide
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats i en posició horitzontal.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Es col·locarà en el pericó en que es conformi el by-pass conjuntament amb les claus de pas i
accessoris corresponents.
Les unions entre l’aparell i la xarxa han de ser estanques a la pressió de treball.
L’aparell s'ha de deixar connectat a les xarxes hidràuliques i de control en condicions de
funcionament.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 30 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La unió roscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
L’estanquitat de les unions roscades s’ha d’aconseguir amb els junts subministrats amb l’equip
o bé amb sistemes aprovats pel fabricant.
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques
d'unió.
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el
moment d'executar les unions.
Les connexions elèctriques han de quedar protegides de la humitat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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No hi ha normativa de compliment obligatori.

FN - VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
FN1 - VÀLVULES DE COMPORTA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FN12A6D4,FN12A6A4.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Vàlvules de comporta manuals roscades o embridades, muntades.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntades superficialment
- Muntades en pericó de canalització soterrada
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja de l'interior del tubs i de les unions
- Preparació de les unions amb els elements d’estanqueitat
- Connexió de la vàlvula als tubs
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
El volant de la vàlvula ha de ser accessible.
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats.
Tant el premsaestopes de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a
la pressió de treball.
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.
La pressió exercida pel premsaestopes sobre l'eix d'accionament no ha d'impedir la maniobra
del volant amb la mà.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 30 mm
MUNTADES SUPERFICIALMENT:
L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla
horitzontal.
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos, un
cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.
MUNTADES EN PERICÓ:
L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb el volant cap amunt, i ha de coincidir amb el
centre del pericó.
La separació entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perque pugui girar
el cos, un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè es puguin
col·locar i treure tots els cargols de les brides.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats.
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques
d'unió.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
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Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules nomé s s'han de treure en el
moment d'executar les unions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

FN3 - VÀLVULES DE BOLA
FN31 - VÀLVULES D'ESFERA MANUALS ROSCADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FN318A34.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Vàlvules d'esfera manuals roscades, muntades.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntades superficialment
- Muntades en pericó de canalització soterrada
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja de rosques i d'interior de tubs
- Preparació de les unions amb cintes
- Connexió de la vàlvula a la xarxa
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
La maneta de la vàlvula ha de ser accessible.
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats.
Tant els junts de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la
pressió de treball.
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.
La pressió exercida pel premsaestopes sobre l'eix d'accionament no ha d'impedir la maniobra de
la maneta amb la mà.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 30 mm
MUNTADES SUPERFICIALMENT:
L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla
horitzontal.
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos, un
cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.
MUNTADES EN PERICÓ:
L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb la maneta cap amunt, i ha de coincidir amb el
centre del pericó.
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar
el cos, un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques
d'unió.
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules nomé s s'han de treure en el
moment d'executar les unions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

FN4 - VÀLVULES DE PAPALLONA
FN42 - VÀLVULES DE PAPALLONA MANUALS MONTADES ENTRE BRIDES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FN4293D4.

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Vàlvules de papallona manuals embridades, muntades.
S'han considerat els tipus de col.locació següents:
- Muntades superficialment
- Muntades en pericó de canalització soterrada
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja de l'interior dels tubs
- Connexió de la vàlvula a la xarxa
- Prova d'estanquitat
CONDICIONS GENERALS:
La maneta de la vàlvula ha de ser accessible.
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats.
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.
El pes de la tuberia no ha de descansar sobre la vàlvula.
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició
± 30 mm
MUNTADES SUPERFICIALMENT:
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un
cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.
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MUNTADES EN PERICÓ:
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè es puguin
col.locar i treure tots els cargols de les brides.
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No precisa de junts per a garantir l'estanquitat.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destina.

FNE - FILTRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FNER2561.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Filtres coladors roscats o embridats muntats entre tubs.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i fixació de la peça a la tuberia
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de portar una placa metàl·lica d'identificació per a localització en l'esquema de la
instal·lació.
Les parts del filtre que s’ hagin de manipular, han de ser accessibles.
La distància entre el filtre i els elements que l’envolten ha de ser suficient per permetre’n
el desmuntatge i manteniment.
Els eixos del filtre i de la canonada han de quedar alineats.
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.
El pes de la tuberia no ha de descansar sobre el filtre.
Les unions han de ser estanques.
El sentit de circulació del fluid a dintre del filtre ha de coincidir amb la marca gravada al
cos.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació
han de ser compatibles entre si. Per
aquest motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d’estar fets amb els materials i
accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.
Ha de quedar feta la prova de la instal·lació.
Toleràncies d'execució:
- Posició: ± 10 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.
El muntatge s’ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S’
ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre les rosques.
L'estanquitat de les unions embridades s'ha d'aconseguir amb els junts subministrats pel
fabricant, o bé , amb junts expressament aprovats per aquest.
El tub de connexió ha d'estar lliure d'obstruccions.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
S’ha de comprovar que les característiques tècniques del producte
especificades al projecte.

corresponen

a

les

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
Les connexions a la xarxa de servei s’han de fer un cop tallat el subministrament.
Un cop instal·lat es procedirà a la retirada de l’ obra de tots els materials sobrants com ara
embalatges, retalls de carrils, tubs, 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
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

FR - JARDINERIA
FR3 - CONDICIONAMENT QUÍMIC I BIOLÒGIC DEL SÒL I ACABATS SUPERFICIALS
FR3P - APORTACIÓ DE TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FR3PE212.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Aportació i estesa de materials per al condicionament del terreny.
S'han considerat els materials següents:
- Terra vegetal
- Escorça de pi
- Torba rossa
- Sorra
- Grava de pedrera
- Grava de riu
- Grava volcànica
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Aportació del material corrector
- Incorporació al terreny del material corrector
CONDICIONS GENERALS:
El material aportat ha de formar una barreja uniforme amb els altres components i amb el
substrat existent, si és el cas.
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El sauló, la grava o la sorra aportats, no han de tenir impureses ni matèria orgànica.
La terra, l’escorça de pi o la torba aportats, no han de tenir elements estranys ni llavors
de males herbes.
Quan la superfície final acabada és poc drenant, ha de tenir els pendents necessaris per a
evacuar l'aigua superficial.
Toleràncies d'execució:
- Anivellament: ± 3 cm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
L'aportació s'ha de fer en capes de gruix uniforme i paral·leles a l'esplanada, sense produir
danys a les plantacions existents.
L'estesa s'ha de fer abans o a la vegada que les feines d'acondicionament del terreny.
Quan la superfície final és drenant, s'ha de comprovar que la base té els pendents suficients
per a l'evacuació de l'aigua superficial.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL EN TERRA VEGETAL:
- Inspecció visual del procés, amb atenció especial a la uniformitat de la barreja i de la seva estesa.
- Comprovació del gruix d’estesa i condicions d’anivellament.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TERRA VEGETAL:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN TERRA VEGETAL:
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.

FR4 - SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FR41362C,FR42482B,FR43H42C,FR44EC3C,FR44F82B,FR45162C,FR45B42B,FR469N2F,FR469N2E,FR472N2E.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació.
S'han considerat els tipus següents:
- Arbres planifolis
- Coníferes i resinoses
- Palmeres i palmiformes
- Arbusts
- Plantes de petit port
S'han considerat les formes de subministrament següents:
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- En contenidor
- Amb pa de terra
- Amb l'arrel nua
- En safates
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- 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
- Transport de l’espècie vegetal dins de l’obra fins al punt de plantació definitiu
CONDICIONS GENERALS:
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions
referides al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació.
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació.
Aquestes operacions s’han de fer seguint les indicacions de la norma NTJ 07Z, en funció de
cada espècie i tipus de presentació.
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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 é s 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, co brint-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 immediatament, s'ha de
disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF.
En el transport s’ha d’evitar l’acció directa de l’aire i del sol sobre la part aèria si la
planta manté fulles, i sobre la part radical si es tracta de plantes amb arrel nua o amb pa
de terra i aquest no té protecció.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
* NTJ 07A:2007 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Calidad general
vegetal.
ARBRES DE FULLA CADUCA:
* NTJ 07D:1996 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro
vegetal. Árboles de hoja caduca.
ARBRES DE FULLA PERSISTENT:
* NTJ 07E:1997 Normas Tecnológiques de Jardinería y Paisajismo. Suministro
vegetal. Árboles de hoja perenne.
ARBUSTS:
* NTJ 07F:1998 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro
vegetal. Arbustos.
ENFILADISSES:
* NTJ 07I:1995 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro
vegetal. Trepadoras.

del material

del

material

del

material

del

material

del

material
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CONÍFERES I RESINOSES:
* NTJ 07C:1995 Normas Tecnológicas
vegetal. Coníferas y resinosas.
PALMERES:
* NTJ 07P:1997 Normas Tecnológicas
vegetal. Palmeras.

de

Jardinería

y

Paisajismo.

Suministro

del

material

de

Jardinería

y

Paisajismo.

Suministro

del

material

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 les espècies vegetals abans de la seva plantació.
- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual de la unitat acabada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

FR6 - PLANTACIONS I TRASPLANTAMENTS D'ARBRES I PLANTES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FR61Z35B,FR612251.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Plantació d'espècies vegetals.
S'han considerat les espècies següents:
- Arbres planifolis
- Coníferes
- Palmàcies
- Arbusts i arbres de petit format
- Plantes enfiladisses
- Plantes de petit port
S'han considerat les formes de subministrament següents:
- Arbre:
- Amb l’arrel nua
- Amb pa de terra
- En contenidor
- Arbust, arbre de petit format o planta enfiladissa
- En contenidor
- Plantes de petit port:
- En alvèol forestal
- En test
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Arbre, arbust o planta enfiladissa:
- Comprovació i preparació del terreny de plantació
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- Replanteig del clot o rasa de plantació
- Extracció de les terres
- Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar
- Plantació de l'espècie vegetal
- Reblert del clot de plantació
- Primer reg
- Càrrega de les terres sobrants sobre camió, en el seu cas
- Plantes de petit port:
- Comprovació i preparació de la superfície a plantar
- Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar
- Plantació de l'espècie vegetal
- Primer reg
ARBRES I ARBUSTS:
L'arbre o arbust ha de quedar al centre del clot de plantació.
Ha de quedar aplomat i a la posició prevista.
Ha d'estar plantat a la mateixa fondària que estava al viver.
Les palmeres i arbres joves han de quedar enfonsats de 10 a 25 cm respecte del seu nivell
original, per afavorir l’arrelament.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig (de la posició de l'exemplar): ± 10 cm
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.
La plantació s’ ha de dur a terme en les èpoques de poca activitat fisiològica de l’espècie
vegetal.
No s’ha de plantar quan es doni alguna de les següents condicions: temps de glaç ades, pluges
quantioses, nevades, vents forts, temperatures elevades o quan el sòl estigui glaçat o
excessivament mullat.
Desprès de la plantació s’ha de realitzar un reg d’inundació fins que el sòl quedi a capacitat
de camp.
L’operació de reg s’ha de fer a baixa pressió i sense produir descalçament de les terres ni
pèrdua de sòl.
ARBRES I ARBUSTS:
Fondària mínima de sòl treballat:
- Arbres: 90 cm
- Arbusts: 60 cm
Fondària mínima de sòl remogut i fèrtil (un cop compactat):
- Arbres: 60 cm
- Arbusts: 40 cm
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.
Les dimensions del clot de plantació han de ser suficients per tal de poder acomodar el pa de
terra o el sistema radical sencer i el seu desenvolupament futur.
Dimensions mínimes del clot de plantació:
- Arbres:
- Amplària: 2 x diàmetre del sistema radical o pa de terra
- Fondària: fondària del sistema radical o pa de terra
- Arbusts:
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- Amplària: diàmetre arrels o pa de terra + 15 cm
Durant el període que està oberta, l'excavació ha de quedar protegida del pas de persones i
vehicles.
El reblert del clot de plantació s’ha de fer en capes successives de menys de 30 cm,
compactant-les amb mitjans manuals.
No han de quedar bosses d'aire entre les arrels i la terra.
No s'ha d'arrossega r l'exemplar, ni s'ha de girar una vegada assentat.
Quan l'excavació es realitza amb càrrega de les terres sobrants, s'ha de dur el 100%
d'aquestes a un abocador autoritzat.
SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA:
S'han de netejar les arrels que dant només les sanes i viables.
La planta s'ha de col·locar procurant que les arrels quedin en posició natural, sense que es
dobleguin, especialment quan hi ha una arrel principal ben definida.
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.
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.
La planta s’ha de col· locar procurant que el pa de terra quedi ben assentat i en una posició
estable.
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR:
S'ha d'extreure la planta del contenidor en el 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.
PLANTES:
Els treballs de condicionament del sòl s'han d'haver fet amb antelació suficient per facilitar
l'aireig del sòl.
Fondària mínima de sòl treballat: 35 cm
Fondària mínima de sòl remogut i fèrtil: 10-15 cm
Quan el subministrament és en contenidor, els forats han de tenir, com a mínim, les mateixes
dimensions d'aquest.
No han de quedar bosses d’ aire sota de la base del bulb o del tubercle.
La profunditat de plantació ha de ser, com a regla general, el doble del diàmetre més gran.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
* NTJ 08B:1993 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Implantación del material vegetal. Trabajos de plantación.
ARBRES:
* NTJ 08C:2003 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Implantación del material vegetal. Técnicas de plantación de árboles.

258

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

PBE URBANITZACIÓ JARDÍ DE L'AMETLLER A VILAGRASSA
Concepte: Eix 6/FEDER/Camí de Sant Jaume
Promotor: Diputació de Lleida,
Arquitecte: Salvador Gine Macià, Setembre 2020

G - PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL
GD - DRENATGES, SANEJAMENT I CANALITZACIONS
GD5 - DRENATGES
GD57 - CUNETES REVESTIDES DE FORMIGÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
GD571310.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de cuneta de diferents seccions, revestida de formigó.
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
- Excavació de les terres
- Muntatge i col·locació dels elements de l’encofrat, inclòs el pintat de les superfícies
interiors de l’encofrat amb un producte desencofrant, tapat dels junts entre peces,
col·locació dels dispositius de sujecció i
travament, aplomat i desmuntatge, retirada de
l’encofrat i de tot el material auxiliar
- Revestiment de la cuneta amb formigó
- Cà rrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la
rasa, segons indiqui la partida d’obra
CONDICIONS GENERALS:
La cuneta ha de tenir la forma i dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, les
determinades per la DF.
Ha de tenir el pendent especificat a la DT, o en el seu defecte, el que especifiqui la DF.
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats
han de quedar reblerts.
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i
resistents per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni
deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que
comporta el seu
formigonament i compactació.
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte
quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han
rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi
hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col· locació d'aquests productes.
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució
de junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir
per a treballar solidàriament.
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilit zar
vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en
dissolució.
Ha de ser suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els junts.
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desmuntatge fà cil, que s'ha de fer sense cops ni
sotragades.
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit
de l'encofrat.
El fons de l'encofrat ha de ser net abans de començar a formigonar.
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El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de
l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits.
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la
lliure retracció del formigó.
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF.
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar,
sense l'autorització de la DF.
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al
ras del parament.
En l'execució del formigonat s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE,
en especial les que fan referè ncia a la seva durabilitat (art.8.2 i 37 de la EHE) en funció
de les classes d'exposició.
La superfície de l’ element ha de tenir una textura uniforme i sense segregacions.
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
Ha de tenir els junts de retracció i dilatació especificades en la DT o, en el seu defecte,
indicades per la DF.
Aquests junts han de complir les especificacions del seu plec de condicions.
El gruix del revestiment de formigó no ha de ser inferior en cap punt al previst a la DT.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar si plou, neva o fa 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.
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 a 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.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de
referir totes les lectures topogràfiques.
No s'ha de 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 matè ria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix sense socavar.
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.
Abans de formigonar s'ha de comprovar l'anivellament, l'aplomat i la solidesa del conjunt.
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja
construïdes.
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les
condicions en que s'han d'utilitzar.
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En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver
patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la
seva forma correcta.
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de
fer una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar.
El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu.
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i
mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què
s'ha formigonat cada element.
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.
El formigonament s'ha d'aturar quan es preveu que durant les 48 h següents la temperatura pot
ser inferior a 0° C. Si en algun cas fos imprescindible formigonar en aquestes condicions,
s’han de prendre les mesures necessàries per tal de garantir que en el procés d’enduriment del
formigó no es produiran defectes en els elements ni pè rdues de resistència.
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha
d'assentar-se té
les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies
establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les
tolerables, s'han de corregir abans de
l'execució de la partida d'obra, d’acord amb les
instruccions de la DF.
En temps calorós, o amb vent i humitat relativa baixa, s'han d'extremar les precaucions per a
evitar dessecacions superficials i fissuracions, segons les indicacions de la DF.
Quan la temperatura ambient sigui superior als 25°C, s'ha de controlar constantment la
temperatura del formigó, que no ha de superar en cap moment els 30°C.
S'ha d'interrompre el formigonament quan plogui amb una intensitat que pugui provocar la
deformació del cantell de les lloses o la pèrdua de la textura superficial del formigó fresc.
Entre la fabricació del formigó i el seu acabat no pot passar més d'1 h. La DF podrà ampliar
aquest termini fins a un màxim de 2 h si s’utilitzen ciments amb un inici d’enduriment >= 2,30
h, si es prenen mesures per tal d’inhibir l’enduriment del formigó
o si les condicions
ambientals son molt favorables.
El formigó s'ha de posar en obra abans de començar l'adormiment. La seva temperatura ha de ser
superior a 5°C.
L'abocada i l'estesa s'han de realitzar prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions.
S'han de facilitar els mitjans necessaris per tal de permetre la circulació del personal i
evitar danys al formigó fresc.
Els talls de formigonat han de tenir tots els accessos senyalitzats i acondicionats per a
protegir la capa construïda.
S'han de disposar junts transversals de formigonament al final de la jornada, o quan s'hagi
produït una interrupció del formigonament que faci témer un inici de l'adormiment al front
d'avanç.
Sempre que sigui possible s'han de fer coincidir aquests junts amb un de contracció o de
dilatació, modificant si és necessari la situació d'aquells, segons les instruccions de la DF.
Si no es pot fer d'aquesta forma, s'han de disposar a una distància del junt més proper >= 1,5
m.
On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar formigó no
estès.
En el cas que s'aturi la posada a l'obra del formigó més de 1/2 h, s'ha de cobrir el front de
forma que no s'evapori l'aigua.
En el cas que no hi hagi una il·luminació suficient a criteri de la DF, s'ha d'aturar el
formigonament de la capa amb prou antelació per a que es pugui acabar amb llum natural.
La DF podrà autoritzar la substitució de les textures per estriat o ranurat, per una denudació
química de la superfície del formigó fresc.
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El formigó s'ha de curar amb un producte filmogen, excepte en el cas que la DF autoritzi un
altre sistema, el reg de cura, en el seu cas, ha de complir l’especificat en el Plec de
condicions corresponent.
S'ha de prohibir tot tipus de circulació sobre la capa durant els 3 dies següents al
formigonament, a excepció del imprescindible per a l'execució de junts i la comprovació de la
regularitat superficial.
El trànsit d'obra no ha de circular abans de 7 dies de l'acabat de la capa i mai abans de que
el formigó hagi assolit el 80% de la resistè ncia exigida als 28 dies.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària mesurat sobre el terreny.
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

GD5G - CANALS DE FORMIGÓ PER A DRENATGES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
GD5GZ350.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de canal amb peces prefabricades de formigó col·locades sobre solera de formigó.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la solera
- Col·locació de les peces prefabricades
- Segellat dels junts amb morter
CONDICIONS GENERALS:
La solera ha de tenir un gruix i acabat continus.
Les peces prefabricades han d'estar col·locades segons les alineacions, pendents i cotes
previstes a la DT.
Els junts d'assentament i els junts verticals han d'estar fets amb morter de ciment.
S'han de preveure junts de dilatació que han de quedar reblerts amb material elàstic, el qual
ha de complir amb les especificacions del Plec de Condicions Tècniques corresponent.
En els casos que l'aigua circuli a gran velocitat,
d'alineació per tal de no produir salts d'aigua o ones.
Toleràncies d'execució:
- Planor (NLT 334): ± 15 mm/3 m
- Desviació lateral:
- Línia de l'eix: ± 24 mm
- Dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm
(D = la dimensió interior màxima expressada en m)

s'han

d'evitar

els

canvis

bruscs
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- Nivell
- Gruix
- e
- e

soleres: ± 12 mm
(e):
<= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm
> 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm)

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La temperatura per a formigonar la solera ha d'estar entre 5°C i 40°C.
L'abocada del formigó de solera s'ha de fer de manera que no es produeixin disgregacions.
La col·locació de les peces prefabricades s'ha de començar pel punt més baix.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària mesurat sobre el terreny.
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 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08).

GJ - EQUIPS PER A INSTAL·LACIONS D'AIGUA, REG I PISCINES
GJS - EQUIPS PER A REG
GJSS - PALES DE REG

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
GJSSU062.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Instal·lació de pala de reg en pericó de sortida de canal.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig de la unitat d’obra
-

Fixació de la pala de reg a les parets del pericó
Segellat de les unions
Comprovació de la unitat d’obra
Retirada de l’obra dels embalatges, restes de material, etc.

CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha d’estar ben aplomada, sense deformacions dels angles, i al nivell i al pla previstos.
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre l’element.
Els perfils metàl·lics han de quedar protegits de la corrosió. Si es produeixen desperfectes
en el galvanitzat, s’han de corregir amb els mitjans i productes adequats. Els desperfectes
que es produeixin en les parts no galvanitzades, s’han de protegir amb dues mans d’imprimació
antioxidant.
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La pala ha de maniobrar correctament, al llarg de tot el recorregut, sense entrar en contacte
amb elements de la construcció o altres parts de la instal·lació.
El tancament ha de ser estanc.
El junt entre el bastidor i la pala i els elements de l’obra, ha de ser estanc.
Els elements mecànics que necessitin manteniment, han de ser fàcilment accessibles.
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La pala
ha de quedar fixada a l’obre per les potes d’ancoratge unides al bastidor, sense
deformar-les ni manipular-les.
L’ aparell s’ha de manipular amb precaució i amb els mitjans adequats a la seva dimensió i
pes.
Un cop acabats els treballs de muntatge, s’ha de retirar de l’ obra les restes de material
sobrant (embalatges, etc.).
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

GN - VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
GNH - BOMBES CENTRÍFUGUES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
GNH19524.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Bombes centrífugues, de tipus auto-aspirant, monobloc o normalitzades segons DIN, muntades.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntades superficialment
- Muntades en pericó de canalització soterrada
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Fixació de la bomba a una bancada
- Connexió a la xarxa de fluid a servir
- Connexió a la xarxa elèctrica
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
La bomba ha d'estar connectada a la xarxa a què ha de donar servei, i el motor a la línia
d'alimentació elèctrica.
Les canonades d'aspiració i d'impulsió han de ser, com a mínim, del mateix diàmetre que les
boques corresponents.
Les reduccions de diàmetre s'han de fer amb peces còniques, amb una conicitat total <= 30°.
Les reduccions que siguin horitzontals s'han de fer excèntriques i han de quedar enrasades per
la generatriu superior, per tal d'evitar la formació de bosses d'aire.
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La bomba ha d'estar fixada sòlidament a una bancada de superfície llisa i anivellada.
La subjecció de la bomba s'ha de fer calçant-la amb espàrrecs o amb cargols; cal utilitzar els
forats que porta a la seva base.
Les canonades no han de transmetre cap tipus d'esforç a la bomba.
MUNTADES SUPERFICIALMENT:
La distància entre la bomba i la paret ha de ser suficient perque pugui girar el cos de la
bomba, un cop desmuntada la seva subjecció.
MUNTADES EN PERICÓ:
La separació entre la bomba i les parets del pericó ha de ser suficient perque pugui girar el
cos de la bomba un cop desmuntada la seva subjecció.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'ha de comprovar si la tensió del motor correspon a la disponible i si gira en el sentit
convenient.
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats.
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 23661:1995 Bombas centrífugas de aspiración axial. Medidas de las bancadas y de su instalación.
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AMIDAMENTS
Obra
Capítol
Subcapítol

1

01
01
02

F221Z020
Num.
1

Data: 27/09/20

Pàg.:

PRESSUPOST 1902 JB_NO CAMINS-TANCA-ARBUST-PARTERRE EST
URBANITZACIÓ
MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

m2

Text

Neteja i esbrossada del terreny, amb mecànics i càrrega
Tipus

superficie àmbit

[C]

[D]

[E]

F221C420
Num.

m3

Text

4.385,310

Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny compacte, amb mitjans mecànics
Tipus

[C]

[D]

[E]

recepció, placeta, edific (deduit jardins)

457,630

0,300

137,289

passeig

357,380

0,300

107,214

F227T00F

m2

Text

244,503

Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

1

recepció, placeta, edific (deduit jardins)

457,630

457,630

2

passeig

357,380

357,380

F222H422
Num.
1

m3

Text

815,010

Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica del material excavat
Tipus

quiosc

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

2,000

1,000

1,000

0,800

1,600

TOTAL AMIDAMENT
F2225123
Num.

m3

Text

1

tanca 1

2

canal aigua

3

seccio U

1,600

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora
mitjana i càrrega mecànica del material excavat
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

0,600

0,600

37,000

13,320

1,000

0,800

46,000

36,800

TOTAL AMIDAMENT
6

TOTAL

1

TOTAL AMIDAMENT

5

[F]

2

Num.

4

TOTAL

4.385,310

TOTAL AMIDAMENT
3

[F]

4.385,310
TOTAL AMIDAMENT

2

1

F2221774
Num.

Text

m

50,120

Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 70 cm de fondària, reblert i compactació amb
terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

1

mòdul pref

2

aigua

10,000

10,000

3

claveguera

10,000

10,000

5,000

5,000

4

Euro
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AMIDAMENTS
5

llum

6

canal aigua

7

d100 i cablejat bomba

Data: 27/09/20

Pàg.:

10,000

10,000

66,000

66,000

TOTAL AMIDAMENT
7

F222Z774
Num.

m

1

canal aigua
d400

101,000

Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 60 cm d'amplària i 80 cm de fondària, reblert i compactació amb
terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora

Text

2

Tipus

[C]

[D]

[E]

F2412063
Num.

m3

Tipus

1

neteja
caixa pav

3

pous

4

tanca 1+canal U

5

Subtotal "A origen"

6

esponjament 25%

83,000

Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km

Text

2

[C]

[D]

[E]

4.385,310

0,100

244,503

1,600

1,600

50,120

50,120
734,754

0,250

Num.
1

m2

Text

734,754

183,689
918,443

PRESSUPOST 1902 JB_NO CAMINS-TANCA-ARBUST-PARTERRE EST
URBANITZACIÓ
FONAMENTS I CONTENCIONS

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió
Tipus

pous quiosc

[C]

[D]

[E]

2,000

1,000

1,000

TOTAL AMIDAMENT
2

F31522B1
Num.

m3

Text

1

pous quiosc

2

tanca 1

F31B3000
Num.
1

Text

TOTAL

2,000

Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/P/10/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 10 mm, abocat des de camió
Tipus

kg

[F]

2,000

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

2,000

1,000

1,000

0,400

0,800

37,000

0,600

0,300

6,660

TOTAL AMIDAMENT
3

TOTAL

438,531

O

01
01
03

F3Z112P1

[F]

244,503

Obra
Capítol
Subcapítol

TOTAL

83,000

TOTAL AMIDAMENT

1

[F]

83,000
TOTAL AMIDAMENT

8

2

7,460

Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

d12 (20x20), (8,88 k/m2)
Euro
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AMIDAMENTS
2

pous quiosc

3

tanca 1

Data: 27/09/20
2,000

Pàg.:

1,000

1,000

8,880

17,760

37,000

0,600

8,880

197,136

TOTAL AMIDAMENT
4

F32515G1
Num.

m3

Text

1

d10 (15x15), (8,22 k/m2), 2cares16,45
tanca 1

214,896

Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim, HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm i abocat des de camió
Tipus

2

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

37,000

0,250

0,700

6,475

TOTAL AMIDAMENT
5

F32B300P
Num.

kg

Text

d10 (15x15), (8,22 k/m2), 2cares16,45

2

tanca 1

6,475

Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màxima de 3 m, d'acer en barres corrugades B500S
de límit elàstic >= 500 N/mm2
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

37,000

16,450

0,700

426,055

TOTAL AMIDAMENT
6

F32D2A23
Num.
1

m2

Text

426,055

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de 200x50 cm, per a murs de contenció de
base rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist
Tipus

[C]

tanca 1

2

[D]

[E]

[F]

TOTAL

37,000

0,700

25,900

37,000

0,500

18,500

TOTAL AMIDAMENT
7

E3C515G3
Num.
1

m3

Text

44,400

Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb cubilot
Tipus

[C]

llosa quiosc

[D]

[E]

[F]

TOTAL

9,000

2,540

0,280

6,401

TOTAL AMIDAMENT
8

E3CBDAGG
Num.
1

m2

Text

6,401

Armadura per a lloses AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:10-10
mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080
Tipus

llosa quiosc (2 cares)

[C]

[D]

[E]

2,000

9,000

2,540

TOTAL AMIDAMENT
9

E3CD1100
Num.

[F]

TOTAL

45,720
45,720

Encofrat amb plafons metàl·lics per a lloses de fonaments
[C]

[D]

2

2,000

9,000

18,000

3

2,000

2,540

5,080

1

Text

m2

3

Tipus

[E]

[F]

TOTAL

llosa quiosc

Euro
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AMIDAMENTS

Data: 27/09/20

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítol
Subcapítol

1

01
01
04

F6A19400

Num.

23,080

PRESSUPOST 1902 JB_NO CAMINS-TANCA-ARBUST-PARTERRE EST
URBANITZACIÓ
TANCAMENTS I DIVISÒRIES

m

Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de
malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m sobre daus de
formigó i part proporcional de pals per a punts singulars

Text

Tipus

[C]

1
2

a deduit tanca obra

[D]

[E]

F6A16KX8

Num.

u

Text

271,100

-37

-37
234,100

Tipus

[C]

[D]

[E]

1

m

1,000

Reixat d'acer d'1,5 m d'alçària format per panells de 2 x 1,5 m d'entramat de platina/rodó de 60x60 mm format
per platines verticals de 25x2,5 mm2 i rodons horitzontals, fixats mecànicament a suports verticals de platina
d'acer de 80x8 , situats cada 2,15 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i amb platines per a
realitzar la fixació , col·locat mecànicament al suport

Text

Tipus

[C]

tanca obra a carrer

[D]

[E]

1

01
01
05

F7B451E0
Num.

TOTAL

37,000
37,000

PRESSUPOST 1902 JB_NO CAMINS-TANCA-ARBUST-PARTERRE EST
URBANITZACIÓ
PAVIMENTS

m2

Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 190 a 200 g/m2, col.locat sense adherir

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

1,000

86,940

86,940

23,270

23,270

1

Recepció, control accés (tarima)

2

Edifici, punt inf, serveis, agro-botiga (pav. modul)

3

Aula-auditori al aire llure (pav. FA)

123,720

123,720

4

Altres (transició vorera) (pav. FA)

29,500

29,500

TOTAL AMIDAMENT
2

[F]

37,000
TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítol
Subcapítol

TOTAL

1,000
TOTAL AMIDAMENT

Num.

[F]

1,000

F6A1SEH5

TOTAL

Porta de dues fulles batents de 3x2 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de
40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14 mm de pas i 2,2 mm de gruix, muntants de tub de 80x80x2 mm,
sòcol de planxa d'1,5 mm de gruix, passador amb topall antiobertura, perns regulables, pany de cop i clau i pom,
acabat galvanitzat, col·locada

1

3

[F]

271,100

TOTAL AMIDAMENT
2

4

F931Z01J

m3

263,430

Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

Euro

PBE URBANITZACIÓ JARDÍ DE L´AMETLLER A VILAGRASSA
Concepte: Eix 6/FEDER/Camí de Sant Jaume
Promotor: Diputació de Lleida,
Arquitecte: Salvador Gine Macià, Setembre 2020

AMIDAMENTS
Num.

Data: 27/09/20

Text

Tipus

[C]

Pàg.:

[D]

[E]

Recepció, control accés (tarima)

86,940

0,150

2

Edifici, punt inf, serveis, agro-botiga (pav. modul)

23,270

0,150

3,491

3

Aula-auditori al aire llure (pav. FA)

123,720

0,150

18,558

Altres (transició vorera) (pav. FA)

29,500

0,150

4,425

5

Jardí lúdic- z.esbarjo (sauló)

199,340

0,150

29,901

6

Passeig connector (sauló)

357,380

0,200

71,476

E9QHZ3K4

1

m2

140,892

Tarima fusta amb posts (90-20), llates i rastells de fusta de pi a l'autoclau, per a exterior, escuadries 90x20 mm i
40x80 mm, segons disseny i detalls projecte, acabat natural. Completament acabada, inclòs base, enrastrellat,
cantoneres, graons i altres elements necessaris. Tot segons distribució i detalls del projecte i plànols.

Text

Tipus

[C]

Recepció, control accés

[D]

[E]

F9A1201F
Num.

m3

TOTAL

86,490
86,490

Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

1

Jardí lúdic- z.esbarjo

199,340

0,100

19,934

2

Passeig connector

357,380

0,100

35,738

3

antic pav form :

4

Aula-auditori al aire llure

123,720

0,150

18,558

5

Altres (transició vorera)

29,500

0,150

4,425

TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítol
Subcapítol
Subcapítol

01
01
06
01

GD7JZ185

Num.

m

Text

1

canal aigua

2

d400

78,655

PRESSUPOST 1902 JB_NO CAMINS-TANCA-ARBUST-PARTERRE EST
URBANITZACIÓ
DRENATGES CANALITZACIONS I SERVEIS
ANELL CANAL

Canonada-col.lector de diàmetre nominal 400 mm, amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa inclòs la part
proporcional de connexió al col·lector general exterior i al canal obert interior, maniguets i altres accessoris
necessaris.
Tipus

[C]

[D]

[E]

GD571310

Num.

Text

[F]

83,000

m

TOTAL

83,000

TOTAL AMIDAMENT
2

[F]

86,490
TOTAL AMIDAMENT

1

13,041

4

Num.

4

TOTAL

1

TOTAL AMIDAMENT
3

[F]

5

83,000

Cuneta profunda triangular, de 1,50 m a 2,00 m d'amplària i 0,33 m de fondària, amb un revestiment mínim de
10 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no
classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Euro

PBE URBANITZACIÓ JARDÍ DE L´AMETLLER A VILAGRASSA
Concepte: Eix 6/FEDER/Camí de Sant Jaume
Promotor: Diputació de Lleida,
Arquitecte: Salvador Gine Macià, Setembre 2020

AMIDAMENTS
1

Data: 27/09/20

a cel obert capa in situ

Pàg.:

24,000

24,000

TOTAL AMIDAMENT
3

GD5GZ350

Num.

m

Text

24,000

Canal prefabricat de formigó armat en forma de U, de 80 cm d'amplària interior, sobre solera de 10 cm de
formigó HM-20/P/20/I, tipus canal cuneta de GLS prefabricados o similar, model adaptat del ´´CA 120125H50
Canal Drenaje Armada´´ a mesures 80x125x50h interior
Tipus

[C]

1

[D]

[E]

FFB1E425

Num.

m

Text

46,000
46,000

Tipus

[C]

[D]

[E]

u

Text

66,000

Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

FDK262B7
Num.

u

Text

2,000
2,000

Tipus

[C]

[D]

[E]

u

Text

2,000

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 50x50x50 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat
sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

GJSSU062
Num.
1

[F]

1,000

Text

u

TOTAL

1,000
TOTAL AMIDAMENT

8

TOTAL

2,000
TOTAL AMIDAMENT

Num.

[F]

2,000

FDK262D7

TOTAL

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat
sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

1

7

[F]

2,000
TOTAL AMIDAMENT

6

TOTAL

66,000

TOTAL AMIDAMENT

Num.

[F]

66,000

FN12A6D4

TOTAL

Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons
de la rasa, inclos la part proporcional de connexió a la xarxa existent, col.locació de cinta de senyalització,
maneguets d'unió, cala d'exploració d'acord a la direcció facultativa, qualsevol control de qualitat sol.licitat per la
companyia subministradora, i altres accessoris necessaris totalment acabada i d'acord a les prescripcions
tècniques.

1

5

[F]

46,000
TOTAL AMIDAMENT

4

6

1,000

Pala metàl·lica de reg de 50 cm, inclòs marc, instal·lada i provada
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

TOTAL

1,000
TOTAL AMIDAMENT

1,000
Euro

PBE URBANITZACIÓ JARDÍ DE L´AMETLLER A VILAGRASSA
Concepte: Eix 6/FEDER/Camí de Sant Jaume
Promotor: Diputació de Lleida,
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AMIDAMENTS
Obra
Capítol
Subcapítol
Subcapítol

1

01
01
06
02

FJ62Z736

Num.

Data: 27/09/20

u

Text

Pàg.:

PRESSUPOST 1902 JB_NO CAMINS-TANCA-ARBUST-PARTERRE EST
URBANITZACIÓ
DRENATGES CANALITZACIONS I SERVEIS
EQUIP CANAL

Quadre elèctric de comandament i protecció per bombes inclós part proporcional d'estesa de cablejat des de
quadre escomesa en quiosc
Amb els seguents elements, equips i ma d'obra :
Quadre elèctric de comandament i protecció amb les proteccions necessàries per alimentar a tots els
equipaments i connexió de terra./1 ut
Tubs, accessoris i material auxiliar necessaris per el complet funcionament del element de partida. Tot instal.lat.
1 ut
Oficial 1ª electricista.
Ajudant electricista.

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

FJ65Z846

Num.

u

Text

2,000
2,000

Tipus

[C]

[D]

[E]

u

Text

1,000

Cambra de registre de formigó prefabricat sense fons de 120x120x105 cm, per a instal·lacions de serveis,
col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

FDKZJLB4
Num.

u

Text

2,000

[C]

[D]

2,000

[E]

[F]

2,000

u

TOTAL

2,000
TOTAL AMIDAMENT

GNH19524

TOTAL

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe
B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter
Tipus

1

5

[F]

2,000
TOTAL AMIDAMENT

4

TOTAL

1,000
TOTAL AMIDAMENT

Num.

[F]

1,000

FDK262T7

TOTAL

Electrobomba autoaspirant de polipropilè reforçat amb fibra de vidre, monofàsica a 230 V, amb una potència de
0,43 kW, cabal màxim 10 m³/h per a una pressió de 8 m.c.a. i nivell de pressió sonora 68 dBA.
Amb els seguents elements, equips i ma d'obra :
Electrobomba autoaspirant de polipropilè reforçat amb fibra de vidre, amb una potència de 0,43 kW, 3000
r.p.m., tanca mecànica d'acer inoxidable AISI 316, motor asíncron, protecció IP 55, aïllament classe F, per a
alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz de freqüència, cabal màxim 10 m³/h per a una pressió de 8 m.c.a. i
nivell de pressió sonora 68 dBA, inclús prefiltre./ 1 ut
Tubs, accessoris i material auxiliar necessaris per el complet funcionament del element de partida. Tot instal.lat.
1 ut
Oficial 1ª lampista./ 1,8 h
Ajudant lampista./ 1,8 h

1

3

[F]

2,000
TOTAL AMIDAMENT

2

7

2,000

Bomba centrífuga autoaspirant de 10 m3/h de cabal, com a màxim, de pressió màxima 2,5 bar, de preu alt i
muntada en pericó de canalització soterrada
Euro

PBE URBANITZACIÓ JARDÍ DE L´AMETLLER A VILAGRASSA
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AMIDAMENTS
Num.

Data: 27/09/20

Text

Tipus

1

[C]

Pàg.:

[D]

[E]

1,000

Obra
Capítol
Subcapítol
Subcapítol

01
01
06
03

F221C420
Num.
1

m3

Text

1,000

PRESSUPOST 1902 JB_NO CAMINS-TANCA-ARBUST-PARTERRE EST
URBANITZACIÓ
DRENATGES CANALITZACIONS I SERVEIS
BASSA I PERXA CANAL

Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny compacte, amb mitjans mecànics
Tipus

bassa

[C]

[D]

7,840

0,300

[E]

F227T00F
Num.
1

m2

Text

Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM
Tipus

bassa

F222H422

[C]

[D]

[E]

Num.
1

Text

7,840

Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica del material excavat
Tipus

perxa

F2225123
Num.
1

m3

Text

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

1,000

1,000

1,000

0,800

0,800

0,800

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora
mitjana i càrrega mecànica del material excavat
Tipus

[C]

banc bassa

[D]

[E]

[F]

TOTAL

0,500

3,000

0,200

0,300

TOTAL AMIDAMENT
5

F2221774
Num.

m

Text

canal de pou a bassa

2

d100 i cablejat bomba

0,300

Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 70 cm de fondària, reblert i compactació amb
terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

F2412063
Num.

Text

m3

[F]

1,500

TOTAL

1,500

TOTAL AMIDAMENT
6

TOTAL

7,840

TOTAL AMIDAMENT
4

[F]

7,840

m3

TOTAL

2,352

TOTAL AMIDAMENT
3

[F]

2,352

TOTAL AMIDAMENT
2

TOTAL

1,000
TOTAL AMIDAMENT

1

[F]

8

1,500

Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Euro

PBE URBANITZACIÓ JARDÍ DE L´AMETLLER A VILAGRASSA
Concepte: Eix 6/FEDER/Camí de Sant Jaume
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AMIDAMENTS

Data: 27/09/20

Pàg.:

1

caixa pav

2,352

2,352

2

pous

0,800

0,800

3

tanca 1+canal U

0,300

0,300

4

1,500

5

Subtotal "A origen"

6

esponjament 25%

0,400

F3Z112P1
Num.

m2

Text

3,872

0,968
4,840

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió
Tipus

[C]

[D]

[E]

1,000

1

pou perxa

1,000

2

bassa

7,840

F31522B1
Num.

m3

Text

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

0,400

0,400

1

pous perxa

1,000

1,000

bassa

7,840

0,250

Num.

Text

Tipus

[C]

2,360

[D]

[E]

[F]

1,000

8,880

8,880

8,880

69,619

1

d12 (20x20), (8,88 k/m2)
pou perxa

1,000

3

bassa

7,840
TOTAL AMIDAMENT

Num.

m3

Text

1

d10 (15x15), (8,22 k/m2), 2cares16,45
bassa

3
4

78,499

[C]

[D]

[E]

2,000

2,750

0,120

0,660

2,000

2,360

0,120

0,566

2,750

0,120

0,330

banc

TOTAL AMIDAMENT
11 F32B300P
Num.

kg

Text

1

d10 (15x15), (8,22 k/m2), 2cares16,45

2

bassa

3

TOTAL

Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim, HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm i abocat des de camió
Tipus

2

1,960

Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

2

10 F32515G1

1,000

Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/P/10/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 10 mm, abocat des de camió
Tipus

kg

TOTAL

8,840

2

F31B3000

[F]

7,840

TOTAL AMIDAMENT
9

0,420
3,872

0,250

TOTAL AMIDAMENT
8

0,700

O

TOTAL AMIDAMENT
7

9

[F]

TOTAL

1,556

Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màxima de 3 m, d'acer en barres corrugades B500S
de límit elàstic >= 500 N/mm2
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

2,000

2,750

0,600

16,450

54,285

2,000

2,360

0,600

16,450

46,586
Euro
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AMIDAMENTS
4

Data: 27/09/20

banc

2,750

Pàg.:
0,600

TOTAL AMIDAMENT
12 F32D2A23
Num.
1

m2

Text

16,450

10
27,143

128,014

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de 200x50 cm, per a murs de contenció de
base rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist
Tipus

bassa

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

2,000

3,500

0,700

4,900

2

2,000

2,500

0,400

2,000

3

2,000

3,120

0,700

4,368

4
5

banc

6

2,000

2,120

0,400

1,696

2,000

2,750

0,700

3,850

2,000

2,750

0,400

2,200

TOTAL AMIDAMENT
13 E3C515G3
Num.
1

m3

Text

19,014

Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb cubilot
Tipus

[C]

[D]

llosa bassa

[E]

[F]

TOTAL

7,840

0,250

1,960

TOTAL AMIDAMENT
14 E3CBDAGG
Num.
1

m2

Text

1,960

Armadura per a lloses AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:10-10
mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080
Tipus

llosa bassa (2 cares)

[C]

[D]

2,000

7,840

[E]

Num.

m2

15,680

Encofrat amb plafons metàl·lics per a lloses de fonaments
[C]

[D]

2

2,000

3,000

6,000

3

2,000

2,600

5,200

1

Text

TOTAL

15,680

TOTAL AMIDAMENT
15 E3CD1100

[F]

Tipus

[E]

TOTAL

llosa bassa

TOTAL AMIDAMENT
16 E4417325

Num.

[F]

kg

Text

11,200

Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça composta, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

1

7850 k/m3

2

pilar (4 caras 20x20x1cm) 62,8 k/m

1,000

3,000

62,800

188,400

3

biga-canal (3 caras 20x20x1cm) 47,1 k/m

1,000

3,000

47,100

141,300

4

placa (50x50x2cm) 39,25 k/m

1,000

39,250
TOTAL AMIDAMENT

17 E894BBS0

m2

39,250
368,950

Pintat de biga d'un sol perfil d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació anticorrosiva i dues d'acabat
Euro
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AMIDAMENTS
Num.

Data: 27/09/20

Text

Tipus

[C]

[D]

Pàg.:

[E]

pilar (4 caras 20x20x1cm) 0.8 m/m

1,000

3,000

1,000

3,000

3

biga-canal (6 caras 20x20x1cm) 1.2 m/m

1,000

3,000

1,200

3,600

Obra
Capítol
Subcapítol
Subcapítol

01
01
06
04

FD7JZ185

Num.

m

6,600

PRESSUPOST 1902 JB_NO CAMINS-TANCA-ARBUST-PARTERRE EST
URBANITZACIÓ
DRENATGES CANALITZACIONS I SERVEIS
SANEJAMENT QUIOSC

Claveguera de 160 mm de diàmetre nominal, amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa
corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa, inclòs la part
proporcional de connexió al col·lector general, maniguets i altres accessoris necessaris.

Text

Tipus

[C]

1

[D]

[E]

ED35UA20
Num.
1

u

15,000

Pericó sifònic 40x40 de pas de formigó prefabricat amb fons, de 40x40 cm i 45 cm de fondària, per a evacuació
d'aigües residuals, inclosa tapa registrable de formigó prefabricat

Text

Tipus

residuals

[C]

[D]

[E]

01
01
06
05

FFB19425

Num.

m

Text

2,000
2,000

Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la
rasa, inclos la part proporcional de connexió a la xarxa existent, col.locació de cinta de senyalització, maneguets
d'unió, cala d'exploració d'acord a la direcció facultativa, qualsevol control de qualitat sol.licitat per la companyia
subministradora, i altres accessoris necessaris totalment acabada i d'acord a les prescripcions tècniques.
Tipus

[C]

[D]

[E]

1

Text

u

TOTAL

15,000

TOTAL AMIDAMENT

Num.

[F]

15,000

FN12A6A4

TOTAL

PRESSUPOST 1902 JB_NO CAMINS-TANCA-ARBUST-PARTERRE EST
URBANITZACIÓ
DRENATGES CANALITZACIONS I SERVEIS
ABASTAMENT D'AIGUA QUIOSC

1

2

[F]

2,000

Obra
Capítol
Subcapítol
Subcapítol

TOTAL

15,000

TOTAL AMIDAMENT

1

[F]

15,000
TOTAL AMIDAMENT

2

TOTAL

2

TOTAL AMIDAMENT

1

[F]

11

15,000

Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada
Tipus

[C]

1,000

[D]

[E]

[F]

TOTAL

1,000
Euro
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AMIDAMENTS

Data: 27/09/20

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
3

FN4293D4
Num.

U

1,000

Escomesa a parcel.la, de diàmetre nominal 25 mm, de 10 bar de PN, de polietilé, tipus 1 i muntada en pericó de
canalització soterrada inclos clau de pas, peces especials i connexió a xarxa d'abastament.

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

FDK26287
Num.

u

Text

Tipus

1,000
1,000

[C]

[D]

[E]

01
01
06
06

FDG3Z357

m

1,000

PRESSUPOST 1902 JB_NO CAMINS-TANCA-ARBUST-PARTERRE EST
URBANITZACIÓ
DRENATGES CANALITZACIONS I SERVEIS
PREVISIÓ COMUNICACIONS QUIOSC

Canalització amb dos tubs de PVC corrugat de D=80 mm i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó
HM-20/P/20/I, inclòs la part proporcional de connexió a la xarxa existent, col·locació de cinta de senyalització,
separadors, maneguets d'unió, cala d'exploració d'acord a la direcció facultativa, mandrilat posterior, qualsevol
control de qualitat sol·licitat per LOCALRET o companyia subministradora, subministrament de taps i fil guia en
els conductes, i altres accessoris necessaris totalment acabada i d'acord a les prescripcions tècniques.

Text

Tipus

[C]

1

[D]

[E]

FDK2A4F3
Num.

u

Text

15,000
15,000

Tipus

[C]

[D]

[E]

u

1,000

Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb
morter

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

01
01
06

TOTAL

1,000
TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítol
Subcapítol

TOTAL

1,000
TOTAL AMIDAMENT

Num.

[F]

1,000

FDKZ3174

TOTAL

Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit
de sorra

1

3

[F]

15,000
TOTAL AMIDAMENT

2

TOTAL

1,000
TOTAL AMIDAMENT

Num.

[F]

1,000

Obra
Capítol
Subcapítol
Subcapítol

TOTAL

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 34x34x40 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat
sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

1

1

[F]

1,000
TOTAL AMIDAMENT

4

12

1,000

PRESSUPOST 1902 JB_NO CAMINS-TANCA-ARBUST-PARTERRE EST
URBANITZACIÓ
DRENATGES CANALITZACIONS I SERVEIS
Euro

PBE URBANITZACIÓ JARDÍ DE L´AMETLLER A VILAGRASSA
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AMIDAMENTS
Subcapítol

1

07

FG22TP1K

Num.
1

Data: 27/09/20

M

Pàg.:

13

PREVISIÓ ALTRES

Subministre i instal.lació de tub corbable corrugat de polietilè, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a
canalització soterrada

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

previsions de pas i serveis

2

13,010

13,010

3
4
5

TOTAL AMIDAMENT
2

FDK2A4F3
Num.

u

13,010

Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit
de sorra

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

1,000

FDKZ3174
Num.

u

1,000

Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb
morter

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

01
01
07
01

FR41362C
Num.
1

u

Text

1,000

PRESSUPOST 1902 JB_NO CAMINS-TANCA-ARBUST-PARTERRE EST
URBANITZACIÓ
JARDINERIA
ARBRES

Subministrament d'Aesculus hippocastanum de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim
67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ
Tipus

esplanada

[C]

[D]

[E]

FR42482B
Num.
1

u

Text

FR43H42C

1,000

Subministrament de Cercis siliquastrum de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i
profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ
Tipus

tanca

[C]

[D]

[E]

[F]

6,000

u

TOTAL

1,000

TOTAL

6,000
TOTAL AMIDAMENT

3

[F]

1,000
TOTAL AMIDAMENT

2

TOTAL

1,000
TOTAL AMIDAMENT

1

[F]

1,000

Obra
Capítol
Subcapítol
Subcapítol

TOTAL

1,000
TOTAL AMIDAMENT

3

[F]

6,000

Subministrament de Liquidambar styraciflua de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim
67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ
Euro

PBE URBANITZACIÓ JARDÍ DE L´AMETLLER A VILAGRASSA
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AMIDAMENTS
Num.
1

Text

Data: 27/09/20

Tipus

esplanada

[C]

[D]

Pàg.:

[E]

FR44EC3C
Num.
1

u

Text

3,000

Subministrament de Populus nigra Italica (Pyramidalis) de perímetre de 20 a 25 cm, en contenidor de 150 l
Tipus

tanca

FR44F82B
Num.
1

[C]

[D]

[E]

u

Text

Tipus

4,000
4,000

[C]

[D]

[E]

Num.
1

Text

11,000

Subministrament de Quercus ilex de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i
profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ
Tipus

esplanada

FR45B42B

[C]

[D]

[E]

Num.
1

Text

1,000

Subministrament de Tilia cordata de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i
profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ
Tipus

esplanada

FR469N2F

[C]

[D]

[E]

Num.
1

Text

4,000

Subministrament de Cupressus sempervirens Stricta d'alçària de 400 a 450 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 85 cm i profunditat mínima 102 cm segons fórmules NTJ
Tipus

tanca

FR469N2E

[C]

[D]

[E]

Num.
1

Text

4,000
4,000

[C]

[D]

[E]

[F]

12,000

TOTAL

12,000
TOTAL AMIDAMENT

u

TOTAL

Subministrament de Cupressus sempervirens Stricta d'alçària de 350 a 400 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 75 cm i profunditat mínima 90 cm segons fórmules NTJ
Tipus

passeig

10 FR472N2E

[F]

4,000

u

TOTAL

4,000

TOTAL AMIDAMENT
9

[F]

4,000

u

TOTAL

1,000

TOTAL AMIDAMENT
8

[F]

1,000

u

TOTAL

11,000

TOTAL AMIDAMENT
7

[F]

11,000

u

TOTAL

Subministrament de Prunus cerasifera Pissardii (Atropurpurea) de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

passeig

FR45162C

[F]

4,000

TOTAL AMIDAMENT
6

TOTAL

3,000

TOTAL AMIDAMENT
5

[F]

3,000
TOTAL AMIDAMENT

4

14

12,000

Subministrament de Pinus pinea d'alçària de 350 a 400 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 75 cm i
profunditat mínima 90 cm segons fórmules NTJ

Euro
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AMIDAMENTS
Num.
1

Data: 27/09/20

Text

Tipus

esplanada

[C]

[D]

Pàg.:

[E]

1,000

Num.

u

1,000

Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a
partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent
inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

1

u

47,000

Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 14 a 18 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a
partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent
inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg

Text

Tipus

ametllers específics

[C]

[D]

5,000

15,000

[E]

1

01
01
07
03

FRZ21813

Num.

u

75,000

Aspratge simple d'arbre mitjançant 1 roll de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 8 cm de
diàmetre i 2 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 1 abraçadora regulable de goma o
cautxú

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

m3

1

parterre llarg
parterres sud

Tipus

3
4

sense canal i bassa

5

parterre est

[C]

[D]

[E]

104,110

0,050

01
01
07
04

[F]

TOTAL

5,206

50,030

0,050

2,502

119,290

0,050

5,965

61,710

0,050

3,086

TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítol
Subcapítol
Subcapítol

47,000

Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals

Text

2

TOTAL

47,000
TOTAL AMIDAMENT

Num.

[F]

47,000

FR3PE212

TOTAL

PRESSUPOST 1902 JB_NO CAMINS-TANCA-ARBUST-PARTERRE EST
URBANITZACIÓ
JARDINERIA
CONDICIONAMENT I OPERACIONS AUXILIARS

1

2

[F]

75,000

TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítol
Subcapítol
Subcapítol

TOTAL

47,000
TOTAL AMIDAMENT

Num.

[F]

47,000

12 FR612251

TOTAL

1,000
TOTAL AMIDAMENT

11 FR61Z35B

[F]

15

16,759

PRESSUPOST 1902 JB_NO CAMINS-TANCA-ARBUST-PARTERRE EST
URBANITZACIÓ
JARDINERIA
REG1
Euro
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AMIDAMENTS

1

FFB2Z455
Num.

m

Text

Data: 27/09/20

Pàg.:

Canonada per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm,
instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos.
Tipus

[C]

[D]

[E]

passeig

70,000

70,000

parterres

18,000

18,000

3

15,000

15,000

4

60,000

60,000

5

16,000

16,000

FFB2Z355

m

Text

179,000

Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat
al fons de la rasa, inclós la part proporcional d'obertura, reblert, tancament de rasa i gestio del residu.
Tipus

[C]

1

[D]

[E]

FJSDR60G
Num.
1

u

Text

30,000

Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 67x48x32 cm, amb tapa amb cargol per tancar
col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral
Tipus

[C]

Passeig i parterres

FN318A34

1

u

Text

[D]

[E]

Tipus

Num.

u

Text

6,000
6,000

[C]

[D]

[E]

6,000

Filtre per a instal·lació de reg d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant de malla de 120
mesh, sense vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat
Tipus

[C]

[D]

[E]

1

[F]

1,000

FJSA2041

Text

u

TOTAL

6,000

TOTAL

1,000
TOTAL AMIDAMENT

Num.

[F]

6,000

1

6

TOTAL

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de tres peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de
diàmetre nominal 1´´1/2, de 64 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada

Passeig i parterres

FNER2561

[F]

6,000

TOTAL AMIDAMENT
5

TOTAL

30,000

TOTAL AMIDAMENT

Num.

[F]

30,000
TOTAL AMIDAMENT

4

TOTAL

1

Num.

3

[F]

2

TOTAL AMIDAMENT
2

16

1,000

Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat via infraroigs, preu mitjà, per a un
nombre màxim de 4 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements gobernats,
programat i comprovat
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

TOTAL

1,000
TOTAL AMIDAMENT

1,000

Euro
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AMIDAMENTS
7

FJS3U101

Num.

Data: 27/09/20

u

Pàg.:

Subministre i instal.lació de caixa de connexió de programador autònom Rain Bird tipus TBOS o similar, de
bateries de 9V, 1 estació, per a control de 1 solenoide per estació més una vàlvula mestra o rele de connexió de
tipus TBOS o similar, carcassa hermètica i submergible per a col.locació en arqueta, totalment instal.lat i provat.
Mesurada la unitat col.locada en obra.

Text

Tipus

[C]

1

[D]

[E]

FJSB1311

Num.
1

u

3,000

Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a
una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb
connectors estancs

Text

Tipus

[C]

Passeig i parterres

FFB2Z456

Num.

[D]

[E]

u

6,000
6,000

Tipus

[C]

[D]

[E]

u

Tipus

A

EQU2Z301

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

01
01
08

u

TOTAL

1,000
1,000

PRESSUPOST 1902 JB_NO CAMINS-TANCA-ARBUST-PARTERRE EST
URBANITZACIÓ
EQUIPAMENT_MÒDUL

Subministrament i instal.lació de quiosc Habana, de la firma Microarquitectura, ref. 75.25.40,TD+M o equivalent,
destinat a : 1) Módul polivalent d'informació; distribuït en sala d'atenció amb taulell normal i adaptat, sala
d'estada i amb porxada a l'accès. 2) Lavabo adaptat segons Codi Tècnic d'Edificació totalment equipat i amb
porxada i rampa d'accès;
Tots dos espais amb revestiments exteriors en HPL 10 mm, fusta de pi termotractada o fusta tecnnológica
Werzalit-Selekta, revestiments interiors en HPL 4 mm, instal·lacions ocultes, colors del revestiments a definir
per DF.
AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Capítol
Subcapítol

47,000

Subministrament i instal.lació de regulador de pressió amb cos de plàstic de 1 1/2´´ de connexió, amb rang
d'ajustament 1.5 a 3.5 atm, cabal màxim 8m3/h, inclou subministrament, transport, col.locació, muntatge dins
l'arqueta i prova, i la part proporcional d'accessoris.

Text

Obra
Capítol
Subcapítol

TOTAL

47,000

TOTAL AMIDAMENT

1

[F]

47,000
TOTAL AMIDAMENT

1

TOTAL

Anella per a reg per degoteig amb tub de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33
cm, amb un diàmetre de l'anella de 80 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de
diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosa.

1

Num.

[F]

6,000

Text

10 FJM16B24

TOTAL

3,000

TOTAL AMIDAMENT
9

[F]

3,000
TOTAL AMIDAMENT

8

17

01
01
10

1,000

PRESSUPOST 1902 JB_NO CAMINS-TANCA-ARBUST-PARTERRE EST
URBANITZACIÓ
CONTROL DE QUALITAT

Euro
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AMIDAMENTS

1

4Y03111Y
Num.

Data: 27/09/20

u

Pàg.:

Partida alçada de control de qualitat dels materials segons especificacions del Programa de Control de Qualitat
d'acord al CTE

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

01
01
11

4Y03111X
Num.
1

Text

u

TOTAL

10,000
TOTAL AMIDAMENT

1

[F]

10,000

Obra
Capítol
Subcapítol

18

10,000

PRESSUPOST 1902 JB_NO CAMINS-TANCA-ARBUST-PARTERRE EST
URBANITZACIÓ
SEGURETAT I SALUT

Partida alçada de seguretat i salut en l'obra segons l'Estudi/Esudi Bàsic de Seguretat i Salut
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

84,926

TOTAL

84,926
TOTAL AMIDAMENT

84,926

Euro

4.2.- QUADRE DE PREUS 1

PBE URBANITZACIÓ JARDÍ DE L´AMETLLER A VILAGRASSA
Concepte: Eix 6/FEDER/Camí de Sant Jaume
Promotor: Diputació de Lleida,
Arquitecte: Salvador Gine Macià, Setembre 2020

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:

06/12/20

Pàg.:

1

9,50

€

Partida alçada de control de qualitat dels materials segons especificacions del Programa de
Control de Qualitat d'acord al CTE
(NORANTA-CINC EUROS)

95,00

€

m3

Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot
(NORANTA-DOS EUROS AMB CINC CENTIMS)

92,05

€

E3CBDAGG

m2

Armadura per a lloses AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080
(VUIT EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

8,82

€

P-5

E3CD1100

m2

Encofrat amb plafons metàl·lics per a lloses de fonaments
(DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

18,56

€

P-6

E4417325

kg

Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça composta, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb
una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura
(UN EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

1,75

€

P-7

E894BBS0

m2

Pintat de biga d'un sol perfil d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació
anticorrosiva i dues d'acabat
(DINOU EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

19,28

€

P-8

E9QHZ3K4

m2

Tarima fusta amb posts (90-20), llates i rastells de fusta de pi a l'autoclau, per a exterior,
escuadries 90x20 mm i 40x80 mm, segons disseny i detalls projecte, acabat natural.
Completament acabada, inclòs base, enrastrellat, cantoneres, graons i altres elements
necessaris. Tot segons distribució i detalls del projecte i plànols.

19,50

€

P-1

4Y03111X

u

Partida alçada de seguretat i salut en l'obra segons l'Estudi/Esudi Bàsic de Seguretat i Salut
(NOU EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

P-2

4Y03111Y

u

P-3

E3C515G3

P-4

(DINOU EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

P-9

ED35UA20

u

Pericó sifònic 40x40 de pas de formigó prefabricat amb fons, de 40x40 cm i 45 cm de
fondària, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa registrable de formigó prefabricat
(QUARANTA EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

40,88

€

P-10

EQU2Z301

u

Subministrament i instal.lació de quiosc Habana, de la firma Microarquitectura, ref.
75.25.40,TD+M o equivalent, destinat a : 1) Módul polivalent d'informació; distribuït en sala
d'atenció amb taulell normal i adaptat, sala d'estada i amb porxada a l'accès. 2) Lavabo
adaptat segons Codi Tècnic d'Edificació totalment equipat i amb porxada i rampa d'accès;
Tots dos espais amb revestiments exteriors en HPL 10 mm, fusta de pi termotractada o fusta
tecnnológica Werzalit-Selekta, revestiments interiors en HPL 4 mm, instal·lacions ocultes,
colors del revestiments a definir per DF.
(QUARANTA-SIS MIL DOS-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS)

46.269,00

€

PBE URBANITZACIÓ JARDÍ DE L´AMETLLER A VILAGRASSA
Concepte: Eix 6/FEDER/Camí de Sant Jaume
Promotor: Diputació de Lleida,
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:

06/12/20

Pàg.:

2

P-11

F221C420

m3

Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny compacte, amb mitjans
mecànics
(TRES EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

3,49

€

P-12

F221Z020

m2

Neteja i esbrossada del terreny, amb mecànics i càrrega
(ZERO EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

0,42

€

P-13

F2221774

m

Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 70 cm de fondària, reblert i
compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb
retroexcavadora
(NOU EUROS AMB SIS CENTIMS)

9,06

€

P-14

F2225123

m3

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica del material excavat
(NOU EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

9,41

€

P-15

F222H422

m3

Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica del material excavat
(ONZE EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)

11,91

€

P-16

F222Z774

m

Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 60 cm d'amplària i 80 cm de fondària, reblert i
compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb
retroexcavadora
(QUINZE EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

15,25

€

P-17

F227T00F

m2

Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM
(UN EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

1,40

€

P-18

F2412063

m3

Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km
(UN EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

1,46

€

P-19

F31522B1

m3

Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/P/10/IIa, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió
(VUITANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

89,76

€

P-20

F31B3000

kg

Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2
(UN EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

1,13

€

P-21

F32515G1

m3

Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim, HA-25/P/20/IIa de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat des de camió
(NORANTA EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

90,43

€

P-22

F32B300P

kg

Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màxima de 3 m, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
(UN EUROS AMB VINT CENTIMS)

1,20

€
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P-23

F32D2A23

m2

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de 200x50 cm, per a murs
de contenció de base rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <= 3 m, per a deixar el
formigó vist
(DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

18,46

€

P-24

F3Z112P1

m2

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió
(DEU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

10,65

€

P-25

F6A16KX8

u

Porta de dues fulles batents de 3x2 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb
bastidor de tub de 40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14 mm de pas i 2,2 mm de gruix,
muntants de tub de 80x80x2 mm, sòcol de planxa d'1,5 mm de gruix, passador amb topall
antiobertura, perns regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat, col·locada
(CINC-CENTS QUINZE EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)

515,81

€

P-26

F6A19400

m

Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50
mm de pas de malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm
col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i part proporcional de pals per a punts singulars
(DISSET EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

17,42

€

P-27

F6A1SEH5

m

Reixat d'acer d'1,5 m d'alçària format per panells de 2 x 1,5 m d'entramat de platina/rodó de
60x60 mm format per platines verticals de 25x2,5 mm2 i rodons horitzontals, fixats
mecànicament a suports verticals de platina d'acer de 80x8 , situats cada 2,15 m als extrems
de cada panell, amb acabat galvanitzat i amb platines per a realitzar la fixació , col·locat
mecànicament al suport
(CENT DOS EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

102,28

€

P-28

F7B451E0

m2

Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 190 a 200 g/m2,
col.locat sense adherir
(DOS EUROS AMB SET CENTIMS)

2,07

€

P-29

F931Z01J

m3

Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material al 98% del PM
(VINT-I-VUIT EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

28,29

€

P-30

F9A1201F

m3

Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM
(VINT-I-SET EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

27,37

€

P-31

FD7JZ185

m

Claveguera de 160 mm de diàmetre nominal, amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de rididesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat
mitja i col·locat al fons de la rasa, inclòs la part proporcional de connexió al col·lector general,
maniguets i altres accessoris necessaris.
(VUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

8,48

€
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P-32

FDG3Z357

m

Canalització amb dos tubs de PVC corrugat de D=80 mm i dau de recobriment de 30x20 cm
amb formigó HM-20/P/20/I, inclòs la part proporcional de connexió a la xarxa existent,
col·locació de cinta de senyalització, separadors, maneguets d'unió, cala d'exploració d'acord
a la direcció facultativa, mandrilat posterior, qualsevol control de qualitat sol·licitat per
LOCALRET o companyia subministradora, subministrament de taps i fil guia en els
conductes, i altres accessoris necessaris totalment acabada i d'acord a les prescripcions
tècniques.
(SET EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

7,79

€

P-33

FDK26287

u

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 34x34x40 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació
(QUARANTA-VUIT EUROS AMB QUATRE CENTIMS)

48,04

€

P-34

FDK262B7

u

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació
(CINQUANTA-CINC EUROS AMB SET CENTIMS)

55,07

€

P-35

FDK262D7

u

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 50x50x50 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació
(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

68,95

€

P-36

FDK262T7

u

Cambra de registre de formigó prefabricat sense fons de 120x120x105 cm, per a
instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i
reblert lateral amb terra de la mateixa excavació
(TRES-CENTS DEU EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)

310,81

€

P-37

FDK2A4F3

u

Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de
maó calat, sobre llit de sorra
(SETANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

71,88

€

P-38

FDKZ3174

u

Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes,
col·locat amb morter
(QUARANTA-UN EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

41,94

€

P-39

FDKZJLB4

u

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
700x700 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter
(SETANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

78,67

€

PBE URBANITZACIÓ JARDÍ DE L´AMETLLER A VILAGRASSA
Concepte: Eix 6/FEDER/Camí de Sant Jaume
Promotor: Diputació de Lleida,
Arquitecte: Salvador Gine Macià, Setembre 2020

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:

06/12/20

Pàg.:

5

P-40

FFB19425

m

Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant
accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa, inclos la part proporcional de connexió a la
xarxa existent, col.locació de cinta de senyalització, maneguets d'unió, cala d'exploració
d'acord a la direcció facultativa, qualsevol control de qualitat sol.licitat per la companyia
subministradora, i altres accessoris necessaris totalment acabada i d'acord a les
prescripcions tècniques.
(SETZE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

16,63

€

P-41

FFB1E425

m

Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant
accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa, inclos la part proporcional de connexió a la
xarxa existent, col.locació de cinta de senyalització, maneguets d'unió, cala d'exploració
d'acord a la direcció facultativa, qualsevol control de qualitat sol.licitat per la companyia
subministradora, i altres accessoris necessaris totalment acabada i d'acord a les
prescripcions tècniques.
(TRENTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

31,66

€

P-42

FFB2Z355

m

Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa, inclós la part proporcional
d'obertura, reblert, tancament de rasa i gestio del residu.
(TRES EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

3,90

€

P-43

FFB2Z455

m

Canonada per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats
integrats cada 33 cm, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa
inclosos.
(UN EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

1,97

€

P-44

FFB2Z456

u

Anella per a reg per degoteig amb tub de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats
integrats cada 33 cm, amb un diàmetre de l'anella de 80 cm, amb el tub introduït dins d'un tub
corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la
rasa inclosa.
(SIS EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

6,89

€

P-45

FG22TP1K

M

Subministre i instal.lació de tub corbable corrugat de polietilè, de 160 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada
(TRES EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

3,44

€
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FJ62Z736

u

Data:

06/12/20

Quadre elèctric de comandament i protecció per bombes inclós part proporcional d'estesa de
cablejat des de quadre escomesa en quiosc
Amb els seguents elements, equips i ma d'obra :
Quadre elèctric de comandament i protecció amb les proteccions necessàries per alimentar a
tots els equipaments i connexió de terra./1 ut
Tubs, accessoris i material auxiliar necessaris per el complet funcionament del element de
partida. Tot instal.lat. 1 ut
Oficial 1ª electricista.
Ajudant electricista.

Pàg.:

6

279,79

€

(DOS-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

P-47

FJ65Z846

u

Electrobomba autoaspirant de polipropilè reforçat amb fibra de vidre, monofàsica a 230 V,
amb una potència de 0,43 kW, cabal màxim 10 m³/h per a una pressió de 8 m.c.a. i nivell de
pressió sonora 68 dBA.
Amb els seguents elements, equips i ma d'obra :
Electrobomba autoaspirant de polipropilè reforçat amb fibra de vidre, amb una potència de
0,43 kW, 3000 r.p.m., tanca mecànica d'acer inoxidable AISI 316, motor asíncron, protecció
IP 55, aïllament classe F, per a alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz de freqüència, cabal
màxim 10 m³/h per a una pressió de 8 m.c.a. i nivell de pressió sonora 68 dBA, inclús
prefiltre./ 1 ut
Tubs, accessoris i material auxiliar necessaris per el complet funcionament del element de
partida. Tot instal.lat. 1 ut
Oficial 1ª lampista./ 1,8 h
Ajudant lampista./ 1,8 h
(QUATRE-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

427,37

€

P-48

FJM16B24

u

Subministrament i instal.lació de regulador de pressió amb cos de plàstic de 1 1/2´´ de
connexió, amb rang d'ajustament 1.5 a 3.5 atm, cabal màxim 8m3/h, inclou subministrament,
transport, col.locació, muntatge dins l'arqueta i prova, i la part proporcional d'accessoris.
(SEIXANTA-DOS EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

62,90

€

P-49

FJS3U101

u

Subministre i instal.lació de caixa de connexió de programador autònom Rain Bird tipus
TBOS o similar, de bateries de 9V, 1 estació, per a control de 1 solenoide per estació més
una vàlvula mestra o rele de connexió de tipus TBOS o similar, carcassa hermètica i
submergible per a col.locació en arqueta, totalment instal.lat i provat. Mesurada la unitat
col.locada en obra.
(DOS-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

275,54

€
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P-50

FJSA2041

u

Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat via infraroigs,
preu mitjà, per a un nombre màxim de 4 estacions, muntat superficialment, connectat als
aparells de control, als elements gobernats, programat i comprovat
(DOS-CENTS QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

204,67

€

P-51

FJSB1311

u

Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb
solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a
les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs
(CENT ONZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

111,94

€

P-52

FJSDR60G

u

Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 67x48x32 cm, amb tapa amb
cargol per tancar col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral
(QUARANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

45,62

€

P-53

FN12A6A4

u

Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada
(CENT SIS EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

106,35

€

P-54

FN12A6D4

u

Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada
(CENT VUITANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

186,82

€

P-55

FN318A34

u

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de tres peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408
(AISI 316), de diàmetre nominal 1´´1/2, de 64 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de
canalització soterrada
(CINQUANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

56,73

€

P-56

FN4293D4

U

Escomesa a parcel.la, de diàmetre nominal 25 mm, de 10 bar de PN, de polietilé, tipus 1 i
muntada en pericó de canalització soterrada inclos clau de pas, peces especials i connexió a
xarxa d'abastament.
(SETANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)

71,81

€

P-57

FNER2561

u

Filtre per a instal·lació de reg d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant de
malla de 120 mesh, sense vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat
(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

54,18

€
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P-58

FR3PE212

m3

Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora
petita i mitjans manuals
(CINQUANTA-CINC EUROS AMB CINC CENTIMS)

55,05

€

P-59

FR41362C

u

Subministrament d'Aesculus hippocastanum de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ
(CENT NORANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

196,35

€

P-60

FR42482B

u

Subministrament de Cercis siliquastrum de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ
(DOS-CENTS DEU EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

210,72

€

P-61

FR43H42C

u

Subministrament de Liquidambar styraciflua de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ
(DOS-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

251,13

€

P-62

FR44EC3C

u

Subministrament de Populus nigra Italica (Pyramidalis) de perímetre de 20 a 25 cm, en
contenidor de 150 l
(CENT TRENTA-CINC EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

135,26

€

P-63

FR44F82B

u

Subministrament de Prunus cerasifera Pissardii (Atropurpurea) de perímetre de 18 a 20 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ
(CENT NORANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)

198,51

€

P-64

FR45162C

u

Subministrament de Quercus ilex de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ
(CENT VUITANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

182,42

€

P-65

FR45B42B

u

Subministrament de Tilia cordata de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ
(CENT ONZE EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

111,78

€

P-66

FR469N2E

u

Subministrament de Cupressus sempervirens Stricta d'alçària de 350 a 400 cm, amb pa de
terra de diàmetre mínim 75 cm i profunditat mínima 90 cm segons fórmules NTJ
(CENT CINQUANTA-SIS EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

156,90

€

P-67

FR469N2F

u

Subministrament de Cupressus sempervirens Stricta d'alçària de 400 a 450 cm, amb pa de
terra de diàmetre mínim 85 cm i profunditat mínima 102 cm segons fórmules NTJ
(CENT SETANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

178,54

€

P-68

FR472N2E

u

Subministrament de Pinus pinea d'alçària de 350 a 400 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 75 cm i profunditat mínima 90 cm segons fórmules NTJ
(DOS-CENTS DEU EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

210,73

€

P-69

FR612251

u

Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 14 a 18 cm de perímetre de tronc
a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm
amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de
l'excavació i primer reg
(QUARANTA-TRES EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

43,70

€
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P-70

FR61Z35B

u

Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc
a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm
amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de
l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg
(QUARANTA-SET EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)

47,27

€

P-71

FRZ21813

u

Aspratge simple d'arbre mitjançant 1 roll de fusta de pi tractada en autoclau de secció
circular, de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i
amb 1 abraçadora regulable de goma o cautxú
(DEU EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

10,85

€

P-72

GD571310

m

Cuneta profunda triangular, de 1,50 m a 2,00 m d'amplària i 0,33 m de fondària, amb un
revestiment mínim de 10 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a
compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants
(DINOU EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

19,74

€

P-73

GD5GZ350

m

Canal prefabricat de formigó armat en forma de U, de 80 cm d'amplària interior, sobre solera
de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I, tipus canal cuneta de GLS prefabricados o similar, model
adaptat del ´´CA 120125H50 Canal Drenaje Armada´´ a mesures 80x125x50h interior
(NORANTA-TRES EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

93,90

€

P-74

GD7JZ185

m

Canonada-col.lector de diàmetre nominal 400 mm, amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de rigidesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat
mitja i col·locat al fons de la rasa inclòs la part proporcional de connexió al col·lector general
exterior i al canal obert interior, maniguets i altres accessoris necessaris.
(VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

22,57

€

P-75

GJSSU062

u

Pala metàl·lica de reg de 50 cm, inclòs marc, instal·lada i provada
(TRENTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

38,72

€

P-76

GNH19524

u

Bomba centrífuga autoaspirant de 10 m3/h de cabal, com a màxim, de pressió màxima 2,5
bar, de preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada
(VUIT-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB DINOU CENTIMS)

838,19

€
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P-1

4Y03111X

u

Partida alçada de seguretat i salut en l'obra segons l'Estudi/Esudi Bàsic de Seguretat i Salut
Sense descomposició

9,50
9,50000

€
€

P-2

4Y03111Y

u

Partida alçada de control de qualitat dels materials segons especificacions del Programa de
Control de Qualitat d'acord al CTE

95,00

€

Sense descomposició

95,00000

€

Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

92,05

€

Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 m
Altres conceptes

79,01250
13,03750

€
€

E3CBDAGG m2

Armadura per a lloses AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

8,82

€

B0B34137

m2

Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:10-10 mm 6x2,2 m

7,64400

€

B0A14200

kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

0,02407
1,15193

€
€

18,56

€

P-3

E3C515G3

B065960C

P-4

m3

m3

Altres conceptes
P-5

E3CD1100

m2

Encofrat amb plafons metàl·lics per a lloses de fonaments

B0D81480

m2

Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos

1,34151

€

B0A31000

kg

Clau acer

0,12487

€

B0D31000

m3

Llata de fusta de pi

0,43542

€

B0DZA000

l

Desencofrant

0,14250

€

B0DZP400

u

Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x100 cm

0,36000

€

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

1,40986
14,74584

€
€

Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça composta, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb
una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

1,75

€

Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats
Altres conceptes

1,17000
0,58000

€
€

Pintat de biga d'un sol perfil d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació
anticorrosiva i dues d'acabat

19,28

€

Altres conceptes
P-6

E4417325

B44Z70BA

P-7

E894BBS0

kg

kg

m2

B8ZA9000

kg

Imprimació anticorrosiva

B89ZB000

kg

Esmalt sintètic
Altres conceptes

P-8

E9QHZ3K4

m2

Tarima fusta amb posts (90-20), llates i rastells de fusta de pi a l'autoclau, per a exterior,
escuadries 90x20 mm i 40x80 mm, segons disseny i detalls projecte, acabat natural.
Completament acabada, inclòs base, enrastrellat, cantoneres, graons i altres elements
necessaris. Tot segons distribució i detalls del projecte i plànols.

2,34600

€

2,76420
14,16980

€
€

19,50

€
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€

0,75190
10,44060

€
€

Pericó sifònic 40x40 de pas de formigó prefabricat amb fons, de 40x40 cm i 45 cm de
fondària, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa registrable de formigó prefabricat

40,88

€

Pericó de pas de formigó prefabricat amb fons, de 40x40 cm i 45 cm de fondària, per a
Altres conceptes

27,67000
13,21000

€
€

Subministrament i instal.lació de quiosc Habana, de la firma Microarquitectura, ref.
75.25.40,TD+M o equivalent, destinat a : 1) Módul polivalent d'informació; distribuït en sala
d'atenció amb taulell normal i adaptat, sala d'estada i amb porxada a l'accès. 2) Lavabo
adaptat segons Codi Tècnic d'Edificació totalment equipat i amb porxada i rampa d'accès;
Tots dos espais amb revestiments exteriors en HPL 10 mm, fusta de pi termotractada o fusta
tecnnológica Werzalit-Selekta, revestiments interiors en HPL 4 mm, instal·lacions ocultes,
colors del revestiments a definir per DF.

46.269,00

€

m3

Llata de fusta de pi, tractada en autoclau

B7C75300

m2

Làmina de polietilè expandit no reticulat, de 3 mm de gruix

ED35UA20

u

BD35UA20

P-10

P-11

P-12

P-13

P-14

P-15

P-16

P-17

EQU2Z301

u

u

2

8,30750

B0D35000

Altres conceptes
P-9

Pàg.:

BQU2Z301

u

Subministrament i instal.lació de quiosc Habana, de la firma Microarquitectura, ref. 75.
Altres conceptes

46.269,00000
0,00000

€
€

F221C420

m3

Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny compacte, amb mitjans
mecànics

3,49

€

Altres conceptes

3,49000

€

Altres conceptes

0,42
0,42000

€
€

Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 70 cm de fondària, reblert i
compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb
retroexcavadora

9,06

€

Altres conceptes

9,06000

€

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica del material excavat

9,41

€

Altres conceptes

9,41000

€

Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica del material excavat

11,91

€

Altres conceptes

11,91000

€

Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 60 cm d'amplària i 80 cm de fondària, reblert i
compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb
retroexcavadora

15,25

€

Altres conceptes

15,25000

€

1,40

€

F221Z020

F2221774

F2225123

F222H422

F222Z774

F227T00F

m2

m

m3

m3

m

m2

Neteja i esbrossada del terreny, amb mecànics i càrrega

Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM
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P-18

P-19

F2412063

F31522B1

m3

m3

B065760C

P-20

F31B3000

m3

kg

B0A14200

kg

Data: 06/12/20

Pàg.:

3

Altres conceptes

1,40000

€

Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km

1,46

€

Altres conceptes

1,46000

€

Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/P/10/IIa, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió

89,76

€

Formigó HA-25/P/10/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 m
Altres conceptes

85,87700
3,88300

€
€

Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,13

€

0,00602
1,12398

€
€

Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim, HA-25/P/20/IIa de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat des de camió

90,43

€

Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 m
Altres conceptes

79,01250
11,41750

€
€

Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màxima de 3 m, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,20

€

0,00720
1,19280

€
€

18,46

€

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm
Altres conceptes

P-21

F32515G1

m3

B065960C

P-22

F32B300P

m3

kg

B0A14200

kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm
Altres conceptes

P-23

F32D2A23

m2

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de 200x50 cm, per a murs
de contenció de base rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <= 3 m, per a deixar el
formigó vist

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

0,70467

€

B0DZP500

u

Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x200 cm

0,48000

€

B0A31000

kg

Clau acer

0,12487

€

B0D81550

m2

Plafó metàl·lic de 50x200 cm per a 20 usos

3,60087

€

B0DZA000

l

Desencofrant

0,28500

€

B0D625A0

cu

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos

0,09353
13,17106

€
€

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

10,65

€

Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica
Altres conceptes

6,92055
3,72945

€
€

Porta de dues fulles batents de 3x2 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb
bastidor de tub de 40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14 mm de pas i 2,2 mm de gruix,
muntants de tub de 80x80x2 mm, sòcol de planxa d'1,5 mm de gruix, passador amb topall
antiobertura, perns regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat, col·locada

515,81

€

Altres conceptes
P-24

F3Z112P1

m2

B06NLA2C

P-25

F6A16KX8

m3

u
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B6A16KX8

P-26

P-27

F6A19400

u

m

Data: 06/12/20

Pàg.:

4

Porta de dues fulles batents de 3x2 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, am
Altres conceptes

414,69000
101,12000

€
€

Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50
mm de pas de malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm
col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i part proporcional de pals per a punts singulars

17,42

€

B6AZA164

u

Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 80

2,61836

€

B6AZ3134

u

Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 50 mm i d'alçària 2,35 m

3,39660

€

B0A216SG

m2

Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat de 50 mm de pas de malla i de
Altres conceptes

4,72000
6,68504

€
€

Reixat d'acer d'1,5 m d'alçària format per panells de 2 x 1,5 m d'entramat de platina/rodó de
60x60 mm format per platines verticals de 25x2,5 mm2 i rodons horitzontals, fixats
mecànicament a suports verticals de platina d'acer de 80x8 , situats cada 2,15 m als extrems
de cada panell, amb acabat galvanitzat i amb platines per a realitzar la fixació , col·locat
mecànicament al suport

102,28

€

F6A1SEH5

m

92,69000

€

1,78560
7,80440

€
€

Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 190 a 200 g/m2,
col.locat sense adherir

2,07

€

Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 190 a 200 g/m2
Altres conceptes

1,00100
1,06900

€
€

28,29

€

B6A1SEH5

m

Reixat d'acer d'1,5 m d'alçària format per panells de 2 x 1,5 m d'entramat de platina/ro

B0A62F90

u

Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella
Altres conceptes

P-28

F7B451E0

B7B151E0

P-29

F931Z01J

m2

m2

m3

Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

B037Z000

m3

Tot-u artificial

B0111000

m3

Aigua
Altres conceptes

P-30

F9A1201F

m3

Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM

P-32

8,48

€

Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDP
Altres conceptes

3,50880
4,97120

€
€

Canalització amb dos tubs de PVC corrugat de D=80 mm i dau de recobriment de 30x20 cm
amb formigó HM-20/P/20/I, inclòs la part proporcional de connexió a la xarxa existent,
col·locació de cinta de senyalització, separadors, maneguets d'unió, cala d'exploració d'acord

7,79

€

Aigua

FDG3Z357

m

€

Claveguera de 160 mm de diàmetre nominal, amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de rididesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat
mitja i col·locat al fons de la rasa, inclòs la part proporcional de connexió al col·lector general,
maniguets i altres accessoris necessaris.

m3

m

27,37

€
€

B0111000

BD7JC180

€
€

0,06250
6,95250

Sauló sense garbellar

m

0,06250
6,95450

€

m3

FD7JZ185

€

20,35500

B0321000

Altres conceptes
P-31

21,27300
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a la direcció facultativa, mandrilat posterior, qualsevol control de qualitat sol·licitat per
LOCALRET o companyia subministradora, subministrament de taps i fil guia en els
conductes, i altres accessoris necessaris totalment acabada i d'acord a les prescripcions
tècniques.

P-33

P-34

P-35

P-36

P-37

P-38

B064300C

m3

Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,

4,49922

€

BG22RG10

m

Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
Altres conceptes

2,87700
0,41378

€
€

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 34x34x40 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació

48,04

€

FDK26287

u

BDK21465

u

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 34x34x40 cm, per a instal·laci

14,28000

€

B064500B

m3

Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, am
Altres conceptes

3,14214
30,61786

€
€

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació

55,07

€

FDK262B7

u

BDK21495

u

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·laci

16,51000

€

B064500B

m3

Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, am
Altres conceptes

3,76658
34,79342

€
€

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 50x50x50 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació

68,95

€

FDK262D7

u

BDK214C5

u

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 50x50x50 cm, per a instal·laci

21,57000

€

B064500B

m3

Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, am
Altres conceptes

5,12840
42,25160

€
€

Cambra de registre de formigó prefabricat sense fons de 120x120x105 cm, per a
instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i
reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

310,81

€

FDK262T7

u

215,74000

€

Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, am
Altres conceptes

20,50694
74,56306

€
€

Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de
maó calat, sobre llit de sorra

71,88

€

BDK214T5

u

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 120x120x105 cm, per a instal·l

B064500B

m3

FDK2A4F3

u

27,74519

€

Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir

2,37941

€

t

Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3.5 mm

0,33761

€

u

Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó de registre de 57x57x125 cm, per a 150 usos
Altres conceptes

1,04728
40,37051

€
€

Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes,
col·locat amb morter

41,94

€

B064300C

m3

Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,

B0F1D2A1

u

B0312500
B0DF8H0A

FDKZ3174

u
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P-40

P-41
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6

BDKZ3170

u

Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg d

25,56000

€

B0704200

t

Morter M-4a ( 4 N/mm2 ) a granel

1,24020
15,13980

€
€

78,67

€

Altres conceptes
P-39

Pàg.:

FDKZJLB4

u

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
700x700 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

BDKZJLB0

u

Bastiment rectangular i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada

63,05000

€

B0710150

t

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons
Altres conceptes

0,25093
15,36907

€
€

FFB19425

m

Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant
accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa, inclos la part proporcional de connexió a la
xarxa existent, col.locació de cinta de senyalització, maneguets d'unió, cala d'exploració
d'acord a la direcció facultativa, qualsevol control de qualitat sol.licitat per la companyia
subministradora, i altres accessoris necessaris totalment acabada i d'acord a les
prescripcions tècniques.

16,63

€

BFWB1942

u

Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre nominal exteri

6,78000

€

BFB19400

m

Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pr

1,84620

€

BFYB1942

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63
Altres conceptes

0,20000
7,80380

€
€

Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant
accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa, inclos la part proporcional de connexió a la
xarxa existent, col.locació de cinta de senyalització, maneguets d'unió, cala d'exploració
d'acord a la direcció facultativa, qualsevol control de qualitat sol.licitat per la companyia
subministradora, i altres accessoris necessaris totalment acabada i d'acord a les
prescripcions tècniques.

31,66

€

FFB1E425

m

BFWB1E42

u

Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre nominal exte

14,64600

€

BFB1E400

m

Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de

5,08980

€

BFYB1E42

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 11
Altres conceptes

0,57000
11,35420

€
€

Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa, inclós la part proporcional
d'obertura, reblert, tancament de rasa i gestio del residu.

3,90

€

FFB2Z355

m

BFB26300

m

Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pres

0,42000

€

BFYB2605

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de

0,08000

€
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P-43

P-44

P-45

FFB2Z455

u

m

7

Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre nominal exte
Altres conceptes

0,91500
2,48500

€
€

Canonada per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats
integrats cada 33 cm, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa
inclosos.

1,97

€

u

Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exte

0,34800

€

BFYB2305

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de

0,02000

€

BFB23400

m

Tub de polietilè de designació PE 40, de 16 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pre
Altres conceptes

0,18000
1,42200

€
€

Anella per a reg per degoteig amb tub de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats
integrats cada 33 cm, amb un diàmetre de l'anella de 80 cm, amb el tub introduït dins d'un tub
corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la
rasa inclosa.

6,89

€

FFB2Z456

u

BFWB2305

u

Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exte

1,16000

€

BFB23400

m

Tub de polietilè de designació PE 40, de 16 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pre

2,16000

€

BFYB2305

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
Altres conceptes

0,02000
3,55000

€
€

Subministre i instal.lació de tub corbable corrugat de polietilè, de 160 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

3,44

€

Tub corbable corrugat de polietilè, de 160 de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
Altres conceptes

2,32000
1,12000

€
€

Quadre elèctric de comandament i protecció per bombes inclós part proporcional d'estesa de
cablejat des de quadre escomesa en quiosc
Amb els seguents elements, equips i ma d'obra :
Quadre elèctric de comandament i protecció amb les proteccions necessàries per alimentar a
tots els equipaments i connexió de terra./1 ut
Tubs, accessoris i material auxiliar necessaris per el complet funcionament del element de
partida. Tot instal.lat. 1 ut
Oficial 1ª electricista.
Ajudant electricista.

279,79

€

Bomba centrífuga autoaspirant de 10 m3/h de cabal, com a màxim, de pressió màxima
Altres conceptes

208,88700
70,90300

€
€

Electrobomba autoaspirant de polipropilè reforçat amb fibra de vidre, monofàsica a 230 V,
amb una potència de 0,43 kW, cabal màxim 10 m³/h per a una pressió de 8 m.c.a. i nivell de
pressió sonora 68 dBA.

427,37

€

FG22TP1K

M

FJ62Z736

M

u

BNH19520

P-47

Pàg.:

BFWB2305

BG22TP10

P-46

Data: 06/12/20

FJ65Z846

u

u
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Filtre de carbó activat, polièster reforçat, de 15 m3/h, amb connexió de diàmetre 1´´1/
Altres conceptes

367,09725
60,27275

€
€

Subministrament i instal.lació de regulador de pressió amb cos de plàstic de 1 1/2´´ de
connexió, amb rang d'ajustament 1.5 a 3.5 atm, cabal màxim 8m3/h, inclou subministrament,
transport, col.locació, muntatge dins l'arqueta i prova, i la part proporcional d'accessoris.

62,90

€

regulador de pressió amb cos de plàstic de 1 1/2´´ de connexió, amb rang d'ajustament
Altres conceptes

60,80000
2,10000

€
€

Subministre i instal.lació de caixa de connexió de programador autònom Rain Bird tipus
TBOS o similar, de bateries de 9V, 1 estació, per a control de 1 solenoide per estació més
una vàlvula mestra o rele de connexió de tipus TBOS o similar, carcassa hermètica i
submergible per a col.locació en arqueta, totalment instal.lat i provat. Mesurada la unitat
col.locada en obra.

275,54

€

caixa de connexió de programador autònom Rain Bird tipus TBOS o similar, de baterie
Altres conceptes

244,15000
31,39000

€
€

Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat via infraroigs,
preu mitjà, per a un nombre màxim de 4 estacions, muntat superficialment, connectat als
aparells de control, als elements gobernats, programat i comprovat

204,67

€

Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat via infra
Altres conceptes

189,12000
15,55000

€
€

Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb
solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a
les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs

111,94

€

Amb els seguents elements, equips i ma d'obra :
Electrobomba autoaspirant de polipropilè reforçat amb fibra de vidre, amb una potència de
0,43 kW, 3000 r.p.m., tanca mecànica d'acer inoxidable AISI 316, motor asíncron, protecció
IP 55, aïllament classe F, per a alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz de freqüència, cabal
màxim 10 m³/h per a una pressió de 8 m.c.a. i nivell de pressió sonora 68 dBA, inclús
prefiltre./ 1 ut
Tubs, accessoris i material auxiliar necessaris per el complet funcionament del element de
partida. Tot instal.lat. 1 ut
Oficial 1ª lampista./ 1,8 h
Ajudant lampista./ 1,8 h
BJ653840

P-48

FJM16B24

u

u

BJM16B24

P-49

FJS3U101

u

u

BJSAU101

P-50

FJSA2041

u

u

BJSA2041

P-51

P-52

P-53

FJSB1311

u

u

4,41000

€

Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb
Altres conceptes

88,29000
19,24000

€
€

Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 67x48x32 cm, amb tapa amb
cargol per tancar col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral

45,62

€

BJSWE300

u

Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula d'1´´1/2

BJSB1310

u

FJSDR60G

u

0,92300

€

Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 67x48x32 cm, amb tapa
Altres conceptes

34,45000
10,24700

€
€

Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de

106,35

€

B0331020

t

Grava de pedrera de pedra calcària, per a drens

BJSDR600

u

FN12A6A4

u
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Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 65 mm de diàmetre nominal,
Altres conceptes

82,23000
24,12000

€
€

Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

186,82

€

Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 100 mm de diàmetre nominal
Altres conceptes

136,09000
50,73000

€
€

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de tres peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408
(AISI 316), de diàmetre nominal 1´´1/2, de 64 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de
canalització soterrada

56,73

€

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de tres peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4
Altres conceptes

43,43000
13,30000

€
€

Escomesa a parcel.la, de diàmetre nominal 25 mm, de 10 bar de PN, de polietilé, tipus 1 i
muntada en pericó de canalització soterrada inclos clau de pas, peces especials i connexió a
xarxa d'abastament.

71,81

€

Escomesa a parcel.la, de diàmetre nominal 25 mm, de 10 bar de PN, de polietilé, tipus
Altres conceptes

64,12000
7,69000

€
€

Filtre per a instal·lació de reg d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant de
malla de 120 mesh, sense vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat

54,18

€

fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada
BN12A6A0

P-54

FN12A6D4

u

u

BN12A6D0

P-55

FN318A34

u

u

BN318A30

P-56

FN4293D4

u

U

BN4293D0

P-57

P-58

FNER2561

U

u

BNER2561

u

Filtre per a instal·lació de reg d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb element filt
Altres conceptes

40,57000
13,61000

€
€

FR3PE212

m3

Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora
petita i mitjans manuals

55,05

€

42,84500
12,20500

€
€

Subministrament d'Aesculus hippocastanum de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

196,35

€

Aesculus hippocastanum de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mí
Altres conceptes

196,35000
0,00000

€
€

Subministrament de Cercis siliquastrum de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

210,72

€

Cercis siliquastrum de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 5
Altres conceptes

210,72000
0,00000

€
€

Subministrament de Liquidambar styraciflua de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

251,13

€

BR3PE210

m3

Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel
Altres conceptes

P-59

FR41362C

u

BR41362C

P-60

FR42482B

u

u

BR42482B

P-61

FR43H42C

u

u
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P-62

FR44EC3C

u

u

BR44EC3C

P-63

FR44F82B

u

u

BR44F82B

P-64

FR45162C

u

u

BR45162C

P-65

FR45B42B

u

u

BR45B42B

P-66

FR469N2E

u

u

BR469N2E

P-67

FR469N2F

u

u

BR469N2F

P-68

FR472N2E

u

u

BR472N2E

P-69

FR612251

u

u

B0111000

m3
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Liquidambar styraciflua de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre míni
Altres conceptes

251,13000
0,00000

€
€

Subministrament de Populus nigra Italica (Pyramidalis) de perímetre de 20 a 25 cm, en
contenidor de 150 l

135,26

€

Populus nigra Italica (Pyramidalis) de perímetre de 20 a 25 cm, en contenidor de 150 l
Altres conceptes

135,26000
0,00000

€
€

Subministrament de Prunus cerasifera Pissardii (Atropurpurea) de perímetre de 18 a 20 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

198,51

€

Prunus cerasifera Pissardii (Atropurpurea) de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terr
Altres conceptes

198,51000
0,00000

€
€

Subministrament de Quercus ilex de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

182,42

€

Quercus ilex de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm
Altres conceptes

182,42000
0,00000

€
€

Subministrament de Tilia cordata de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

111,78

€

Tilia cordata de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i p
Altres conceptes

111,78000
0,00000

€
€

Subministrament de Cupressus sempervirens Stricta d'alçària de 350 a 400 cm, amb pa de
terra de diàmetre mínim 75 cm i profunditat mínima 90 cm segons fórmules NTJ

156,90

€

Cupressus sempervirens Stricta d'alçària de 350 a 400 cm, amb pa de terra de diàmetr
Altres conceptes

156,90000
0,00000

€
€

Subministrament de Cupressus sempervirens Stricta d'alçària de 400 a 450 cm, amb pa de
terra de diàmetre mínim 85 cm i profunditat mínima 102 cm segons fórmules NTJ

178,54

€

Cupressus sempervirens Stricta d'alçària de 400 a 450 cm, amb pa de terra de diàmetr
Altres conceptes

178,54000
0,00000

€
€

Subministrament de Pinus pinea d'alçària de 350 a 400 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 75 cm i profunditat mínima 90 cm segons fórmules NTJ

210,73

€

Pinus pinea d'alçària de 350 a 400 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 75 cm i pro
Altres conceptes

210,73000
0,00000

€
€

Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 14 a 18 cm de perímetre de tronc
a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm
amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de
l'excavació i primer reg

43,70

€

0,20000
43,50000

€
€

47,27

€

Aigua
Altres conceptes

P-70

FR61Z35B

u

Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc
a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm
amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de
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0,17500

€

3,48880
43,60620

€
€

10,85

€

l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg
B0111000

m3

Aigua

BR341110

m3

Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a granel
Altres conceptes

P-71

P-72

P-73

P-74

FRZ21813

u

BRZ22510

u

Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges

0,39000

€

BRZ21810

u

Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2
Altres conceptes

4,62000
5,84000

€
€

Cuneta profunda triangular, de 1,50 m a 2,00 m d'amplària i 0,33 m de fondària, amb un
revestiment mínim de 10 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a
compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants

19,74

€

GD571310

m

B0A31000

kg

Clau acer

0,09300

€

B0A14200

kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

0,02950

€

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

0,35250

€

B0DZA000

l

Desencofrant

0,07125

€

B064300C

m3

Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,
Altres conceptes

12,40694
6,78681

€
€

Canal prefabricat de formigó armat en forma de U, de 80 cm d'amplària interior, sobre solera
de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I, tipus canal cuneta de GLS prefabricados o similar, model
adaptat del ´´CA 120125H50 Canal Drenaje Armada´´ a mesures 80x125x50h interior

93,90

€

GD5GZ350

m

79,94250

€

Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,
Altres conceptes

5,09912
8,85838

€
€

Canonada-col.lector de diàmetre nominal 400 mm, amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de rigidesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat
mitja i col·locat al fons de la rasa inclòs la part proporcional de connexió al col·lector general
exterior i al canal obert interior, maniguets i altres accessoris necessaris.

22,57

€

Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDP
Altres conceptes

19,09440
3,47560

€
€

38,72

€

BD52ZLVN

m

Peça prefabricada de formigó armat amb forma de U, per formar canal de reg i/o serve

B064300C

m3

GD7JZ185

m

BD7JL180

P-75

Aspratge simple d'arbre mitjançant 1 roll de fusta de pi tractada en autoclau de secció
circular, de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i
amb 1 abraçadora regulable de goma o cautxú

GJSSU062

m

u

Pala metàl·lica de reg de 50 cm, inclòs marc, instal·lada i provada

B071U003

m3

Morter de ciment pòrtland, MCP-5, de dosificació 1:4

BJSSU062

u

Conjunt de marc metàl·lic i pala de reg de 50 cm d'amplada
Altres conceptes

3,45520

€

28,24000
7,02480

€
€
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u

u
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Bomba centrífuga autoaspirant de 10 m3/h de cabal, com a màxim, de pressió màxima 2,5
bar, de preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada

838,19

€

Bomba centrífuga autoaspirant de 10 m3/h de cabal, com a màxim, de pressió màxima
Altres conceptes

696,29000
141,90000

€
€

Salvador Giné Macià. arquitecte
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MA D'OBRA

A0121000

h

Oficial 1a

18,34000

€

A0122000

h

Oficial 1a paleta

18,34000

€

A0123000

h

Oficial 1a encofrador

18,34000

€

A0124000

h

Oficial 1a ferrallista

18,34000

€

A0125000

h

Oficial 1a soldador

18,64000

€

A0127000

h

Oficial 1a col.locador

18,34000

€

A012D000

h

Oficial 1a pintor

18,34000

€

A012H000

h

Oficial 1a electricista

18,96000

€

A012J000

h

Oficial 1a lampista

18,96000

€

A012M000

H

Oficial 1a muntador

18,96000

€

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

18,34000

€

A012P000

h

Oficial 1a jardiner

26,73000

€

A012P200

h

Oficial 2a jardiner

25,05000

€

A0133000

h

Ajudant encofrador

15,99000

€

A0134000

h

Ajudant ferrallista

15,99000

€

A0135000

h

Ajudant soldador

16,06000

€

A0137000

h

Ajudant col.locador

15,99000

€

A013D000

h

Ajudant pintor

15,99000

€

A013H000

h

Ajudant electricista

15,97000

€

A013J000

h

Ajudant lampista

15,97000

€

A013M000

H

Ajudant muntador

15,99000

€

A013P000

h

Ajudant jardiner

23,73000

€

A0140000

h

Manobre

15,30000

€

A0150000

h

Manobre especialista

15,89000

€

A016P000

h

Peó jardiner

9,32000

€
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MAQUINÀRIA

C1105A00

h

Retroexcavadora amb martell trencador

73,92000

€

C1311120

h

Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW

60,63000

€

C1315010

h

Retroexcavadora petita

45,74000

€

C1315020

h

Retroexcavadora mitjana

65,33000

€

C1331100

h

Motoanivelladora petita

61,63000

€

71,63000

€

C13350C0

h

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

C133A0J0

h

Picó vibrant amb placa de 30x33 cm

C1501700

h

C1501800

h

9,45000

€

Camió per a transport de 7 t

34,95000

€

Camió per a transport de 12 t

37,39000

€

C1502E00

h

Camió cisterna de 8 m3

46,09000

€

C1503000

h

Camió grua

49,77000

€

C1503300

h

Camió grua de 3 t

47,16000

€

C1705600

h

Formigonera de 165 l

1,92000

€

C200P000

h

Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica

3,35000

€
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B0111000

m3

Aigua

B0311010

t

Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons

1,25000

€

19,67000

€

B0312020

t

Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters

22,11000

€

B0312500

t

Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3.5 mm

13,78000

€

B0321000

m3

Sauló sense garbellar

17,70000

€
€

B0331020

t

Grava de pedrera de pedra calcària, per a drens

18,46000

B0331Q10

t

Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons

18,08000

€

20,26000

€

114,43000

€

B037Z000

m3

Tot-u artificial

B0512401

t

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

B0532310

kg

Calç aèria CL 90

0,10000

€

B064300C

m3

Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, inclós part proporcional de aditiu per retracció
moderada i liquid colmatador de porus per hidrofugació posterior a la colocació.

68,17000

€

B064500B

m3

Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

66,43000

€

B065760C

m3

Formigó HA-25/P/10/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

78,07000

€

B065960C

m3

Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

75,25000

€

B06NLA2C

m3

Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, HL-150/P/20

65,91000

€

B0704200

t

Morter M-4a ( 4 N/mm2 ) a granel

20,67000

€

B0710150

t

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

39,83000

€

B071U003

m3

Morter de ciment pòrtland, MCP-5, de dosificació 1:4

86,38000

€

B0A14200

kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

1,18000

€

B0A216SG

m2

Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat de 50 mm de pas de malla i de D 2,7 mm

2,36000

€

B0A31000

kg

Clau acer

1,24000

€

B0A62F90

u

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

0,96000

€

B0B2A000

kg

Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2

0,66000

€

B0B34137

m2

Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080

6,37000

€

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

0,47000

€

B0D31000

m3

Llata de fusta de pi

229,17000

€

B0D35000

m3

Llata de fusta de pi, tractada en autoclau

332,30000

€

B0D625A0

cu

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos

9,26000

€

B0D81480

m2

Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos

1,22000

€

B0D81550

m2

Plafó metàl·lic de 50x200 cm per a 20 usos

3,19000

€

B0DF8H0A

u

Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó de registre de 57x57x125 cm, per a 150 usos

1,04000

€

B0DZA000

l

Desencofrant

2,85000

€

B0DZP400

u

Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x100 cm

0,36000

€

B0DZP500

u

Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x200 cm

0,48000

€

B0F1D2A1

u

Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir

0,17000

€

B44Z70BA

kg

Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i
amb una capa d'imprimació antioxidant

1,17000

€

B6A16KX8

u

Porta de dues fulles batents de 3x2 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de
tub de 40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14 mm de pas i 2,2 mm de gruix, muntants de tub
de 80x80x2 mm, sòcol de planxa d'1,5 mm de gruix, passador amb topall antiobertura, perns

414,69000

€
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regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat
B6A1SEH5

m

Reixat d'acer d'1,5 m d'alçària format per panells de 2 x 1,5 m d'entramat de platina/rodó de 60x60
mm format per platines verticals de 25x2,5 mm2 i rodons horitzontals, fixats mecànicament a
suports verticals de platina d'acer de 80x8 , situats cada 2,15 m als extrems de cada panell, amb
acabat galvanitzat i amb platines per a realitzar la fixació

B6AZ3134

u

Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 50 mm i d'alçària 2,35 m

B6AZA164

u

Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 80 mm i
d'alçària 2,35 m

B7B151E0

m2

B7C75300

m2

92,69000

€

9,99000

€

39,08000

€

Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 190 a 200 g/m2

0,91000

€

Làmina de polietilè expandit no reticulat, de 3 mm de gruix

0,73000

€

B89ZB000

kg

Esmalt sintètic

10,84000

€

B8ZA9000

kg

Imprimació anticorrosiva

11,50000

€

BD35UA20

u

Pericó de pas de formigó prefabricat amb fons, de 40x40 cm i 45 cm de fondària, per a evacuació
d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat

27,67000

€

BD52ZLVN

m

Peça prefabricada de formigó armat amb forma de U, per formar canal de reg i/o serveis, de
80x125xh50 cm de interior caixa, tipus canal cuneta de GLS prefabricados o similar, model adaptat
del ´´CA 120125H50 Canal Drenaje Armada´´ a mesures 80x125x50h interior

94,05000

€

BD7JC180

m

Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B,
àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 160 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3

3,44000

€

BD7JL180

m

Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B,
àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3

18,72000

€

BDK21465

u

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 34x34x40 cm, per a instal·lacions de
serveis

14,28000

€

BDK21495

u

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de
serveis

16,51000

€

BDK214C5

u

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 50x50x50 cm, per a instal·lacions de
serveis

21,57000

€

BDK214T5

u

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 120x120x105 cm, per a instal·lacions de
serveis

215,74000

€

BDKZ3170

u

Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes

25,56000

€

BDKZJLB0

u

Bastiment rectangular i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure
de 700x700 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

63,05000

€

BFB19400

m

Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,81000

€

BFB1E400

m

Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

4,99000

€

BFB23400

m

Tub de polietilè de designació PE 40, de 16 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

0,18000

€

BFB26300

m

Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal,
sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

0,42000

€

BFWB1942

u

Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, 10 bar de pressió nominal, per a soldar

22,60000

€

BFWB1E42

u

Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, 10 bar de pressió nominal, per a soldar

48,82000

€

BFWB2305

u

Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

1,16000

€

BFWB2605

u

Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

3,05000

€

BFYB1942

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm de
diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, soldat

0,20000

€
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BFYB1E42

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 110 mm de
diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, soldat

0,57000

€

BFYB2305

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de
diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

0,02000

€

BFYB2605

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de
diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

0,08000

€

BG22RG10

m

Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades

1,37000

€

BG22TP10

M

Tub corbable corrugat de polietilè, de 160 de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

2,32000

€

BJ653840

u

Filtre de carbó activat, polièster reforçat, de 15 m3/h, amb connexió de diàmetre 1´´1/2

5.647,65000

€

BJM16B24

u

regulador de pressió amb cos de plàstic de 1 1/2´´ de connexió, amb rang d'ajustament 1.5 a 3.5
atm, cabal màxim 8m3/h

60,80000

€

BJSA2041

u

Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat via infraroigs, preu
mitjà, per a un nombre màxim de 4 estacions

189,12000

€

BJSAU101

u

caixa de connexió de programador autònom Rain Bird tipus TBOS o similar, de bateries de 9V, 1
estació, per a control de 1 solenoide per estació més una vàlvula mestra o rele de connexió de
tipus TBOS o similar, carcassa hermètica i submergible per a col.locació en arqueta

244,15000

€

BJSB1310

u

Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de
9V, per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador de cabal

88,29000

€

BJSDR600

u

Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 67x48x32 cm, amb tapa amb cargol
per tancar

34,45000

€

BJSSU062

u

Conjunt de marc metàl·lic i pala de reg de 50 cm d'amplada

28,24000

€

BJSWE300

u

Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula d'1´´1/2

4,41000

€

BN12A6A0

u

Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50),
amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient
elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa

82,23000

€

BN12A6D0

u

Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar
de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa

136,09000

€

BN318A30

u

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de tres peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI
316), de diàmetre nominal 1´´1/2, de 64 bar de PN i preu alt

43,43000

€

BN4293D0

U

Escomesa a parcel.la, de diàmetre nominal 25 mm, de 10 bar de PN, de polietilé, tipus 1 i muntada
en pericó de canalització soterrada inclos clau de pas, peces especials.

64,12000

€

BNER2561

u

Filtre per a instal·lació de reg d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant de
malla de 120 mesh, sense vàlvula de purga i amb presa manomètrica, per a muntar roscat

40,57000

€

BNH19520

u

Bomba centrífuga autoaspirant de 10 m3/h de cabal, com a màxim, de pressió màxima 2,5 bar, de
preu alt

696,29000

€

BQU2Z301

u

Subministrament i instal.lació de quiosc Habana, de la firma Microarquitectura, ref. 75.25.40,TD+M
o equivalent, destinat a : 1) Módul polivalent d'informació; distribuït en sala d'atenció amb taulell
normal i adaptat, sala d'estada i amb porxada a l'accès. 2) Lavabo adaptat segons Codi Tècnic
d'Edificació totalment equipat i amb porxada i rampa d'accès;
Tots dos espais amb revestiments exteriors en HPL 10 mm, fusta de pi termotractada o fusta
tecnnológica Werzalit-Selekta, revestiments interiors en HPL 4 mm, instal·lacions ocultes, colors
del revestiments a definir per DF

46.269,00000

€

BR341110

m3

Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a granel

43,61000

€

BR3PE210

m3

Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel

38,95000

€

BR41362C

u

Aesculus hippocastanum de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i
profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

196,35000

€

BR42482B

u

Cercis siliquastrum de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i
profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

210,72000

€
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BR43H42C

u

Liquidambar styraciflua de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i
profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

251,13000

€

BR44EC3C

u

Populus nigra Italica (Pyramidalis) de perímetre de 20 a 25 cm, en contenidor de 150 l

135,26000

€

BR44F82B

u

Prunus cerasifera Pissardii (Atropurpurea) de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

198,51000

€

BR45162C

u

Quercus ilex de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat
mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

182,42000

€

BR45B42B

u

Tilia cordata de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat
mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

111,78000

€

BR469N2E

u

Cupressus sempervirens Stricta d'alçària de 350 a 400 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 75
cm i profunditat mínima 90 cm segons fórmules NTJ

156,90000

€

BR469N2F

u

Cupressus sempervirens Stricta d'alçària de 400 a 450 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 85
cm i profunditat mínima 102 cm segons fórmules NTJ

178,54000

€

BR472N2E

u

Pinus pinea d'alçària de 350 a 400 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 75 cm i profunditat
mínima 90 cm segons fórmules NTJ

210,73000

€

BRZ21810

u

Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària

4,62000

€

BRZ22510

u

Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges

0,39000

€
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ELEMENTS COMPOSTOS

D060P021

m3

Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

Rend.: 1,000

Unitats

82,73000

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0150000

h

Manobre especialista

/R x 15,89000

1,100

=

Subtotal:

17,47900
17,47900

17,47900

Maquinària
C1705600

h

Formigonera de 165 l

/R x 1,92000

0,600

=

Subtotal:

1,15200
1,15200

1,15200

Materials
B0111000

m3

Aigua

0,180

x 1,25000

=

0,22500

B0311010

t

Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons

0,650

=

12,78550

B0331Q10

t

Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550

x 19,67000
x 18,08000

=

28,02400

B0512401

t

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

0,200

x 114,43000

=

22,88600

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

D060Q021

m3

63,92050

63,92050

1,00 %

0,17479

COST DIRECTE

82,72629

COST EXECUCIÓ MATERIAL

82,72629

Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

Rend.: 1,000

Unitats

85,59000

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0150000

h

Manobre especialista

1,100

/R x 15,89000

=

Subtotal:

17,47900
17,47900

17,47900

Maquinària
C1705600

h

Formigonera de 165 l

0,600

/R x 1,92000

=

Subtotal:

1,15200
1,15200

Materials
B0331Q10

t

Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550

x 18,08000

=

28,02400

B0311010

t

Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons

0,650

12,78550

m3

Aigua

0,180

x 19,67000
x 1,25000

=

B0111000

=

0,22500

1,15200
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B0512401

t

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

x 114,43000

0,225

=

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

D070A4D1

m3

25,74675
66,78125

66,78125

1,00 %

0,17479

COST DIRECTE

85,58704

COST EXECUCIÓ MATERIAL

85,58704

Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000

Unitats

115,21000

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0150000

h

Manobre especialista

/R x 15,89000

1,050

=

Subtotal:

16,68450
16,68450

16,68450

Maquinària
C1705600

h

Formigonera de 165 l

/R x 1,92000

0,725

=

Subtotal:

1,39200
1,39200

1,39200

Materials
=

0,25000

=

33,82830

0,200

x 1,25000
x 22,11000
x 114,43000

=

22,88600

400,000

x 0,10000

=

40,00000

B0111000

m3

Aigua

0,200

B0312020

t

Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters

1,530

B0512401

t

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

B0532310

kg

Calç aèria CL 90

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

D0B2A100

kg

96,96430

96,96430

1,00 %

0,16685

COST DIRECTE

115,20765

COST EXECUCIÓ MATERIAL

115,20765

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B 500 S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000

Unitats

0,88000

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0124000

h

Oficial 1a ferrallista

0,005

A0134000

h

Ajudant ferrallista

0,005

/R x 18,34000
/R x 15,99000

=

0,09170

=

0,07995

Subtotal:

0,17165

Materials
B0B2A000

kg

Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,050

x 0,66000

=

0,69300

0,17165
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B0A14200

kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

0,0102

x 1,18000
Subtotal:

DESPESES AUXILIARS

=

0,01204
0,70504

1,00 %

0,70504
0,00172

COST DIRECTE

0,87841

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,87841
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PARTIDES D'OBRA

P-1

4Y03111X

u

€
Partida alçada de seguretat i salut en l'obra segons
Rend.: 1,000
9,50
l'Estudi/Esudi Bàsic de Seguretat i Salut
______________________________________________________________________________________________________________

P-2

4Y03111Y

u

P-3

E3C515G3

m3

€
Partida alçada de control de qualitat dels materials
Rend.: 1,000
95,00
segons especificacions del Programa de Control de
Qualitat d'acord al CTE
______________________________________________________________________________________________________________

Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/P/20/IIa,
de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb cubilot

Rend.: 1,000

Unitats

92,05

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,420

/R x 15,30000

=

6,42600

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,350

/R x 18,34000

=

6,41900

Subtotal:

12,84500

12,84500

Materials
B065960C

m3

Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

x 75,25000

1,050

=

Subtotal:

79,01250

79,01250

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,19268

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

92,05018
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-4

E3CBDAGG

m2

79,01250

Armadura per a lloses AP500 T amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15
cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

92,05018

Rend.: 1,000

Unitats

8,82

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0134000

h

Ajudant ferrallista

0,033

A0124000

h

Oficial 1a ferrallista

0,033

/R x 15,99000
/R x 18,34000

=

0,52767

=

0,60522

Subtotal:

1,13289

1,13289

Materials
B0B34137

m2

Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN
10080

1,200

x 6,37000

=

7,64400

B0A14200

kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

0,0204

x 1,18000

=

0,02407

Subtotal:

7,66807

7,66807
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,01699

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

8,81795
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-5

E3CD1100

m2

Encofrat amb plafons metàl·lics per a lloses de
fonaments

8,81795

Rend.: 1,000

Unitats

18,56

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0133000

h

Ajudant encofrador

0,450

A0123000

h

Oficial 1a encofrador

0,400

/R x 15,99000
/R x 18,34000

=

7,19550

=

7,33600

Subtotal:

14,53150

14,53150

Materials
B0DZA000

l

Desencofrant

0,050

0,14250

kg

Clau acer

0,1007

x 2,85000
x 1,24000

=

B0A31000

=

0,12487

B0D81480

m2

Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos

1,0996

x 1,22000

=

1,34151

B0DZP400

u

Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x100 cm

1,000

x 0,36000

=

0,36000

B0D31000

m3

Llata de fusta de pi

0,0019

0,43542

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

2,9997

x 229,17000
x 0,47000

=

B0D21030

=

1,40986

Subtotal:

3,81416

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,21797

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

18,56363
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-6

E4417325

kg

3,81416

Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, per a pilars
formats per peça composta, en perfils laminats en
calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i
planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

18,56363

Rend.: 1,000

Unitats

1,75

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0135000

h

Ajudant soldador

0,015

A0125000

h

Oficial 1a soldador

0,015

/R x 16,06000
/R x 18,64000

=

0,24090

=

0,27960

Subtotal:

0,52050

0,52050

Maquinària
C200P000

h

Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica

0,015

/R x 3,35000

=

Subtotal:

0,05025
0,05025

Materials
B44Z70BA

kg

Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, format per
peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L,
LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al
taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

1,000

x 1,17000

=

1,17000

0,05025
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

1,17000

1,17000

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,01301

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

1,75376
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-7

E894BBS0

m2

Pintat de biga d'un sol perfil d'acer a l'esmalt sintètic,
amb dues capes d'imprimació anticorrosiva i dues
d'acabat

1,75376

Rend.: 1,000

Unitats

19,28

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013D000

h

Ajudant pintor

0,070

A012D000

h

Oficial 1a pintor

0,700

/R x 15,99000
/R x 18,34000

=

1,11930

=

12,83800

Subtotal:

13,95730

13,95730

Materials
B89ZB000

kg

Esmalt sintètic

0,255

x 10,84000

=

2,76420

B8ZA9000

kg

Imprimació anticorrosiva

0,204

x 11,50000

=

2,34600

Subtotal:

5,11020

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,20936

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

19,27686
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-8

E9QHZ3K4

m2

5,11020

Tarima fusta amb posts (90-20), llates i rastells de
fusta de pi a l'autoclau, per a exterior, escuadries
90x20 mm i 40x80 mm, segons disseny i detalls
projecte, acabat natural. Completament acabada,
inclòs base, enrastrellat, cantoneres, graons i altres
elements necessaris. Tot segons distribució i detalls
del projecte i plànols.

19,27686

Rend.: 1,000

Unitats

19,50

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,140

A0137000

h

Ajudant col.locador

0,070

/R x 15,30000
/R x 15,99000

=

2,14200

=

1,11930

A0127000

h

Oficial 1a col.locador

0,070

/R x 18,34000

=

1,28380

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,280

/R x 18,34000

=

5,13520

Subtotal:

9,68030

Materials
B7C75300

m2

Làmina de polietilè expandit no reticulat, de 3 mm de
gruix

1,030

x 0,73000

=

0,75190

9,68030
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B0D35000

m3

Llata de fusta de pi, tractada en autoclau

0,025

D070A4D1

m3

Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

0,0053

x 332,30000
x 115,20765

=

8,30750

=

0,61060

Subtotal:

9,67000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,14520

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

19,49550
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-9

ED35UA20

u

9,67000

Pericó sifònic 40x40 de pas de formigó prefabricat
amb fons, de 40x40 cm i 45 cm de fondària, per a
evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa registrable
de formigó prefabricat

19,49550

Rend.: 1,000

Unitats

40,88

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,320

A0140000

h

Manobre

0,480

/R x 18,34000
/R x 15,30000

=

5,86880

=

7,34400

Subtotal:

13,21280

13,21280

Materials
BD35UA20

u

Pericó de pas de formigó prefabricat amb fons, de
40x40 cm i 45 cm de fondària, per a evacuació
d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat

x 27,67000

1,000

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-10

EQU2Z301

u

Subministrament i instal.lació de quiosc Habana, de la
firma Microarquitectura, ref. 75.25.40,TD+M o
equivalent, destinat a : 1) Módul polivalent
d'informació; distribuït en sala d'atenció amb taulell
normal i adaptat, sala d'estada i amb porxada a
l'accès. 2) Lavabo adaptat segons Codi Tècnic
d'Edificació totalment equipat i amb porxada i rampa
d'accès;
Tots dos espais amb revestiments exteriors en HPL
10 mm, fusta de pi termotractada o fusta tecnnológica
Werzalit-Selekta, revestiments interiors en HPL 4
mm, instal·lacions ocultes, colors del revestiments a
definir per DF.

Rend.: 1,000

=

27,67000

27,67000

0,00 %

27,67000
40,88280
0,00000
40,88280
46.269,00

€
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PARTIDES D'OBRA

Unitats

Preu EURO

Parcial

Import

Materials
BQU2Z301

u

x 46.269,0000

Subministrament i instal.lació de quiosc Habana, de la 1,000
firma Microarquitectura, ref. 75.25.40,TD+M o
equivalent, destinat a : 1) Módul polivalent
d'informació; distribuït en sala d'atenció amb taulell
normal i adaptat, sala d'estada i amb porxada a
l'accès. 2) Lavabo adaptat segons Codi Tècnic
d'Edificació totalment equipat i amb porxada i rampa
d'accès;
Tots dos espais amb revestiments exteriors en HPL
10 mm, fusta de pi termotractada o fusta tecnnológica
Werzalit-Selekta, revestiments interiors en HPL 4
mm, instal·lacions ocultes, colors del revestiments a
definir per DF

=

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

46.269,00000

46.269,00000

46.269,00000
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-11

F221C420

m3

Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment
en terreny compacte, amb mitjans mecànics

46.269,00000

Rend.: 1,000

Unitats

46.269,00000

3,49

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

/R x 15,30000

0,010

=

Subtotal:

0,15300
0,15300

0,15300

Maquinària
C1311120

h

Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW

/R x 60,63000

0,055

=

Subtotal:

3,33465
3,33465

3,33465

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,00230

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

3,48995
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-12

F221Z020

m2

Neteja i esbrossada del terreny, amb mecànics i
càrrega

3,48995

Rend.: 1,000

Unitats

0,42

Preu EURO

Parcial

€

Import

Maquinària
C1311120

h

Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW

0,007

/R x 60,63000
Subtotal:

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL

=

0,42441
0,42441

0,00 %

0,42441
0,42441
0,00000
0,42441
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PARTIDES D'OBRA

P-13

F2221774

m

Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm
d'amplària i 70 cm de fondària, reblert i compactació
amb terres seleccionades de la pròpia excavació,
sense pedres, amb retroexcavadora

Rend.: 1,000

Unitats

9,06

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0150000

h

Manobre especialista

0,125

/R x 15,89000

=

1,98625

A0140000

h

Manobre

0,125

/R x 15,30000

=

1,91250

Subtotal:

3,89875

3,89875

Maquinària
C133A0J0

h

Picó vibrant amb placa de 30x33 cm

0,125

/R x 9,45000

=

1,18125

C1315020

h

Retroexcavadora mitjana

0,060

/R x 65,33000

=

3,91980

Subtotal:

5,10105

5,10105

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,05848

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

9,05828
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-14

F2225123

m3

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2
m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica del
material excavat

9,05828

Rend.: 1,000

Unitats

9,41

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

/R x 15,30000

0,080

=

Subtotal:

1,22400
1,22400

1,22400

Maquinària
C1315020

h

Retroexcavadora mitjana

/R x 65,33000

0,125

=

Subtotal:

8,16625
8,16625

8,16625

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,01836

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

9,40861
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-15

F222H422

m3

Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica del material excavat

9,40861

Rend.: 1,000

Unitats

11,91

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,010

/R x 15,30000
Subtotal:

=

0,15300
0,15300

0,15300

PBE URBANITZACIÓ JARDÍ DE L´AMETLLER A VILAGRASSA
Concepte: Eix 6/FEDER/Camí de Sant Jaume
Promotor: Diputació de Lleida,
Arquitecte: Salvador Gine Macià, Setembre 2020

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/09/20

Pàg.:

16

PARTIDES D'OBRA

Maquinària
C1315020

h

Retroexcavadora mitjana

/R x 65,33000

0,180

=

Subtotal:

11,75940
11,75940

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,00230

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

11,91470
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-16

F222Z774

m

11,75940

Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 60 cm
d'amplària i 80 cm de fondària, reblert i compactació
amb terres seleccionades de la pròpia excavació,
sense pedres, amb retroexcavadora

11,91470

Rend.: 1,000

Unitats

15,25

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0150000

h

Manobre especialista

0,212

/R x 15,89000

=

3,36868

A0140000

h

Manobre

0,212

/R x 15,30000

=

3,24360

Subtotal:

6,61228

6,61228

Maquinària
C1315020

h

Retroexcavadora mitjana

0,100

C133A0J0

h

Picó vibrant amb placa de 30x33 cm

0,212

/R x 65,33000
/R x 9,45000

=

6,53300

=

2,00340

Subtotal:

8,53640

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,09918

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

15,24786
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-17

F227T00F

m2

8,53640

Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb
compactació del 95% PM

15,24786

Rend.: 1,000

Unitats

1,40

Preu EURO

Parcial

€

Import

Maquinària
C13350C0

h

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

0,011

C1331100

h

Motoanivelladora petita

0,010

/R x 71,63000
/R x 61,63000
Subtotal:

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

=

0,78793

=

0,61630
1,40423

1,40423
1,40423
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-18

F2412063

m3

Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km

1,40423

Rend.: 1,000

Unitats

Preu EURO

1,46

Parcial

€

Import
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PARTIDES D'OBRA

Maquinària
C1501800

h

Camió per a transport de 12 t

/R x 37,39000

0,039

=

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,45821
1,45821

1,45821
1,45821
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-19

F31522B1

m3

Formigó per a rases i pous de fonaments,
HA-25/P/10/IIa, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió

1,45821

Rend.: 1,000

Unitats

89,76

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

/R x 15,30000

0,250

=

Subtotal:

3,82500
3,82500

3,82500

Materials
B065760C

m3

Formigó HA-25/P/10/IIa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

x 78,07000

1,100

=

Subtotal:

85,87700

85,87700

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,05738

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

89,75938
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-20

F31B3000

kg

85,87700

Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

89,75938

Rend.: 1,000

Unitats

1,13

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0134000

h

Ajudant ferrallista

0,008

A0124000

h

Oficial 1a ferrallista

0,006

/R x 15,99000
/R x 18,34000

=

0,12792

=

0,11004

Subtotal:

0,23796

0,23796

Materials
B0A14200
D0B2A100

kg
kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm
Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B 500 S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

0,0051

x 1,18000

=

0,00602

1,000

x 0,87841

=

0,87841

Subtotal:

0,88443

0,88443

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,00357

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

1,12596
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,12596
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PARTIDES D'OBRA

P-21

F32515G1

m3

Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària
com a màxim, HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica
i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat des
de camió

Rend.: 1,000

Unitats

90,43

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,560

/R x 15,30000

=

8,56800

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,140

/R x 18,34000

=

2,56760

Subtotal:

11,13560

11,13560

Materials
B065960C

m3

Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

x 75,25000

1,050

=

Subtotal:

79,01250

79,01250

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,27839

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

90,42649
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-22

F32B300P

kg

79,01250

Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una
alçària màxima de 3 m, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

90,42649

Rend.: 1,000

Unitats

1,20

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0134000

h

Ajudant ferrallista

0,010

A0124000

h

Oficial 1a ferrallista

0,008

/R x 15,99000
/R x 18,34000

=

0,15990

=

0,14672

Subtotal:

0,30662

0,30662

Materials
D0B2A100

kg

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B 500 S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000

x 0,87841

=

0,87841

B0A14200

kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

0,0061

x 1,18000

=

0,00720

Subtotal:

0,88561

0,88561

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,00460

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

1,19683
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-23

F32D2A23

m2

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb
plafó metàl·lic de 200x50 cm, per a murs de
contenció de base rectilínia encofrats a dues cares,
d'una alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist

Rend.: 1,000

1,19683
18,46

€
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Unitats

Preu EURO

Parcial

Import

Ma d'obra
A0133000

h

Ajudant encofrador

0,432

A0123000

h

Oficial 1a encofrador

0,324

/R x 15,99000
/R x 18,34000

=

6,90768

=

5,94216

Subtotal:

12,84984

12,84984

Materials
B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

1,4993

x 0,47000

=

0,70467

B0D81550

m2

Plafó metàl·lic de 50x200 cm per a 20 usos

1,1288

=

3,60087

=

0,28500

B0DZA000

l

Desencofrant

0,100

x 3,19000
x 2,85000

B0DZP500

u

Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x200 cm

1,000

x 0,48000

=

0,48000

B0D625A0

cu

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,0101

x 9,26000

=

0,09353

B0A31000

kg

Clau acer

0,1007

x 1,24000

=

0,12487

Subtotal:

5,28894

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,32125

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

18,46003
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-24

F3Z112P1

m2

5,28894

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de
formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió

18,46003

Rend.: 1,000

Unitats

10,65

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0121000

h

Oficial 1a

0,075

/R x 18,34000

=

1,37550

A0140000

h

Manobre

0,150

/R x 15,30000

=

2,29500

Subtotal:

3,67050

3,67050

Materials
B06NLA2C

m3

Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 20 mm, HL-150/P/20

x 65,91000

0,105

Subtotal:

F6A16KX8

u

6,92055

6,92055

6,92055

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,05506

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

10,64611
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-25

=

Porta de dues fulles batents de 3x2 m de llum de pas
d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de
40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14 mm de
pas i 2,2 mm de gruix, muntants de tub de 80x80x2
mm, sòcol de planxa d'1,5 mm de gruix, passador
amb topall antiobertura, perns regulables, pany de
cop i clau i pom, acabat galvanitzat, col·locada

Rend.: 1,000

10,64611
515,81

€
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Unitats

Preu EURO

Parcial

Import

Ma d'obra
=

37,92000

0,650

/R x 18,96000
/R x 18,34000

=

11,92100

2,000

/R x 15,99000

=

31,98000

A012M000

H

Oficial 1a muntador

2,000

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

A013M000

H

Ajudant muntador

Subtotal:

81,82100

81,82100

Materials
D060Q021

m3

Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,2016

x 85,58704

=

17,25435

B6A16KX8

u

Porta de dues fulles batents de 3x2 m de llum de pas
d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de
40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14 mm de
pas i 2,2 mm de gruix, muntants de tub de 80x80x2
mm, sòcol de planxa d'1,5 mm de gruix, passador
amb topall antiobertura, perns regulables, pany de
cop i clau i pom, acabat galvanitzat

1,000

x 414,69000

=

414,69000

Subtotal:

431,94435

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

2,04553

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

515,81088
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-26

F6A19400

m

431,94435

Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de
torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de
pas de malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, pals de tub
galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m
sobre daus de formigó i part proporcional de pals per
a punts singulars

515,81088

Rend.: 1,000

Unitats

17,42

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012M000

H

Oficial 1a muntador

0,100

/R x 18,96000

=

1,89600

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,100

=

1,83400

A013M000

H

Ajudant muntador

0,100

/R x 18,34000
/R x 15,99000

=

1,59900

Subtotal:

5,32900

Materials
B6AZA164

u

Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub
d'acer galvanitzat, de diàmetre 80 mm i d'alçària 2,35
m

0,067

x 39,08000

=

2,61836

D060P021

m3

Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,0154

x 82,72629

=

1,27398

B6AZ3134

u

Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre
50 mm i d'alçària 2,35 m

0,340

x 9,99000

=

3,39660

5,32900
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B0A216SG

m2

Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat
de 50 mm de pas de malla i de D 2,7 mm

x 2,36000

2,000

=

Subtotal:

4,72000
12,00894

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,07994

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

17,41788
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-27

F6A1SEH5

m

12,00894

Reixat d'acer d'1,5 m d'alçària format per panells de 2
x 1,5 m d'entramat de platina/rodó de 60x60 mm
format per platines verticals de 25x2,5 mm2 i rodons
horitzontals, fixats mecànicament a suports verticals
de platina d'acer de 80x8 , situats cada 2,15 m als
extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i amb
platines per a realitzar la fixació , col·locat
mecànicament al suport

17,41788

Rend.: 1,000

Unitats

102,28

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013M000

H

Ajudant muntador

0,220

A012M000

H

Oficial 1a muntador

0,220

/R x 15,99000
/R x 18,96000

=

3,51780

=

4,17120

Subtotal:

7,68900

7,68900

Materials
B6A1SEH5

m

Reixat d'acer d'1,5 m d'alçària format per panells de 2
x 1,5 m d'entramat de platina/rodó de 60x60 mm
format per platines verticals de 25x2,5 mm2 i rodons
horitzontals, fixats mecànicament a suports verticals
de platina d'acer de 80x8 , situats cada 2,15 m als
extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i amb
platines per a realitzar la fixació

1,000

x 92,69000

=

92,69000

B0A62F90

u

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

1,860

x 0,96000

=

1,78560

Subtotal:

94,47560

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,11534

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

102,27994
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-28

F7B451E0

m2

Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat
mecànicament de 190 a 200 g/m2, col.locat sense
adherir

102,27994

Rend.: 1,000

Unitats

2,07

Preu EURO

Parcial

Ma d'obra
A0137000

h

Ajudant col.locador

94,47560

0,020

/R x 15,99000

=

0,31980

€

Import
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A0127000

h

Oficial 1a col.locador

/R x 18,34000

0,040

=

Subtotal:

0,73360
1,05340

1,05340

Materials
B7B151E0

m2

Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat
mecànicament de 190 a 200 g/m2

x 0,91000

1,100

=

Subtotal:

1,00100
1,00100

1,00100

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,01580

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

2,07020
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-29

F931Z01J

m3

Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del
material al 98% del PM

2,07020

Rend.: 1,000

Unitats

28,29

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

/R x 15,30000

0,050

=

Subtotal:

0,76500
0,76500

0,76500

Maquinària
C1331100

h

Motoanivelladora petita

0,035

/R x 61,63000

=

2,15705

C1502E00

h

Camió cisterna de 8 m3

0,025

=

1,15225

C13350C0

h

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

0,040

/R x 46,09000
/R x 71,63000

=

2,86520

Subtotal:

6,17450

6,17450

Materials
B037Z000

m3

Tot-u artificial

1,050

x 20,26000

=

21,27300

B0111000

m3

Aigua

0,050

x 1,25000

=

0,06250

Subtotal:

21,33550

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,01148

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

28,28648
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-30

F9A1201F

m3

21,33550

Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del
material al 95 % del PM

28,28648

Rend.: 1,000

Unitats

27,37

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,050

/R x 15,30000

=

Subtotal:

0,76500
0,76500

0,76500

Maquinària
C1502E00

h

Camió cisterna de 8 m3

0,025

/R x 46,09000

=

1,15225

C13350C0

h

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

0,040

=

2,86520

C1331100

h

Motoanivelladora petita

0,035

/R x 71,63000
/R x 61,63000

=

2,15705

Subtotal:
Materials

6,17450

6,17450
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B0321000

m3

Sauló sense garbellar

1,150

B0111000

m3

Aigua

0,050

x 17,70000
x 1,25000

=

20,35500

=

0,06250

Subtotal:

20,41750

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,01148

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

27,36848
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-31

FD7JZ185

m

20,41750

Claveguera de 160 mm de diàmetre nominal, amb tub
de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa
corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació
U, de rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa, inclòs la
part proporcional de connexió al col·lector general,
maniguets i altres accessoris necessaris.

27,36848

Rend.: 1,000

Unitats

8,48

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013M000

H

Ajudant muntador

0,140

A012M000

H

Oficial 1a muntador

0,140

/R x 15,99000
/R x 18,96000

=

2,23860

=

2,65440

Subtotal:

4,89300

4,89300

Materials
BD7JC180

m

Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 160 mm, de
rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3

x 3,44000

1,020

Subtotal:

=

3,50880

3,50880

3,50880

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,07340

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

8,47520
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-32

FDG3Z357

m

Canalització amb dos tubs de PVC corrugat de D=80
mm i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó
HM-20/P/20/I, inclòs la part proporcional de connexió
a la xarxa existent, col·locació de cinta de
senyalització, separadors, maneguets d'unió, cala
d'exploració d'acord a la direcció facultativa, mandrilat
posterior, qualsevol control de qualitat sol·licitat per
LOCALRET
o
companyia
subministradora,
subministrament de taps i fil guia en els conductes, i
altres accessoris necessaris totalment acabada i
d'acord a les prescripcions tècniques.

Rend.: 1,000

8,47520
7,79

€
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Unitats

Preu EURO

Parcial

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,012

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,012

/R x 15,30000
/R x 18,34000

=

0,18360

=

0,22008

Subtotal:

0,40368

0,40368

Materials
B064300C

m3

Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I,
inclós part proporcional de aditiu per retracció
moderada i liquid colmatador de porus per
hidrofugació posterior a la colocació.

0,066

x 68,17000

=

4,49922

BG22RG10

m

Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 6 J, resistència a
compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades

2,100

x 1,37000

=

2,87700

Subtotal:

7,37622

7,37622

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,00606

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

7,78596
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-33

FDK26287

u

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 34x34x40 cm, per a instal·lacions de serveis,
col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15
cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

7,78596

Rend.: 1,000

Unitats

48,04

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,900

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,450

/R x 15,30000
/R x 18,34000

=

13,77000

=

8,25300

Subtotal:

22,02300

22,02300

Maquinària
C1503000

h

Camió grua

0,166

/R x 49,77000

=

Subtotal:

8,26182
8,26182

8,26182

Materials
BDK21465

u

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 34x34x40 cm, per a instal·lacions de serveis

1,000

B064500B

m3

Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària 0,0473
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

x 14,28000

=

14,28000

x 66,43000

=

3,14214

Subtotal:

17,42214

17,42214
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DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,33035

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

48,03731
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-34

FDK262B7

u

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis,
col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15
cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

48,03731

Rend.: 1,000

Unitats

55,07

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

1,000

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,500

/R x 15,30000
/R x 18,34000

=

15,30000

=

9,17000

Subtotal:

24,47000

24,47000

Maquinària
C1503000

h

Camió grua

/R x 49,77000

0,200

=

Subtotal:

9,95400
9,95400

9,95400

Materials
B064500B

m3

Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària 0,0567
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

x 66,43000

=

3,76658

BDK21495

u

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis

x 16,51000

=

16,51000

1,000

Subtotal:

20,27658

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,36705

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

55,06763
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-35

FDK262D7

u

20,27658

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 50x50x50 cm, per a instal·lacions de serveis,
col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15
cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

55,06763

Rend.: 1,000

Unitats

68,95

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

1,100

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,550

/R x 15,30000
/R x 18,34000

=

16,83000

=

10,08700

Subtotal:

26,91700

Maquinària
C1503000

h

Camió grua

0,300

/R x 49,77000

=

14,93100

26,91700
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Subtotal:

14,93100

14,93100

Materials
BDK214C5

u

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 50x50x50 cm, per a instal·lacions de serveis

1,000

B064500B

m3

Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària 0,0772
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

x 21,57000

=

21,57000

x 66,43000

=

5,12840

Subtotal:

26,69840

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,40376

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

68,95016
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-36

FDK262T7

u

26,69840

Cambra de registre de formigó prefabricat sense fons
de 120x120x105 cm, per a instal·lacions de serveis,
col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15
cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

68,95016

Rend.: 1,000

Unitats

310,81

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

2,000

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

1,000

/R x 15,30000
/R x 18,34000

=

30,60000

=

18,34000

Subtotal:

48,94000

48,94000

Maquinària
C1503000

h

Camió grua

/R x 49,77000

0,500

=

Subtotal:

24,88500
24,88500

24,88500

Materials
BDK214T5

u

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 120x120x105 cm, per a instal·lacions de serveis

1,000

B064500B

m3

Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària 0,3087
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

x 215,74000

=

215,74000

x 66,43000

=

20,50694

Subtotal:

236,24694

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,73410

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

310,80604
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-37

FDK2A4F3

u

Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 10 cm de
gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat,
sobre llit de sorra

310,80604

Rend.: 1,000

Unitats
Ma d'obra

236,24694

Preu EURO

71,88

Parcial

€

Import
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A0140000

h

Manobre

1,200

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

1,200

/R x 15,30000
/R x 18,34000

=

18,36000

=

22,00800

Subtotal:

40,36800

40,36800

Materials
B0DF8H0A

u

Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó de registre de
57x57x125 cm, per a 150 usos

1,007

x 1,04000

=

1,04728
2,37941

B0F1D2A1

u

Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir

13,9965

x 0,17000

=

B0312500

t

Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3.5 mm

0,0245

=

0,33761

B064300C

m3

Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I,
inclós part proporcional de aditiu per retracció
moderada i liquid colmatador de porus per
hidrofugació posterior a la colocació.

0,407

x 13,78000
x 68,17000

=

27,74519

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

31,50949

71,87749
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-38

FDKZ3174

u

Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa
de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb
morter

71,87749

Rend.: 1,000

Unitats

31,50949

41,94

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,450

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,450

/R x 15,30000
/R x 18,34000

=

6,88500

=

8,25300

Subtotal:

15,13800

15,13800

Materials
BDKZ3170

u

Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes

1,000

x 25,56000

=

25,56000

B0704200

t

Morter M-4a ( 4 N/mm2 ) a granel

0,060

x 20,67000

=

1,24020

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

26,80020

41,93820
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-39

FDKZJLB4

u

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i
classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat
amb morter

41,93820

Rend.: 1,000

Unitats

78,67

Preu EURO

Parcial

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,450

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,450

26,80020

/R x 15,30000
/R x 18,34000

=

6,88500

=

8,25300

€

Import
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Subtotal:

15,13800

15,13800

Materials
BDKZJLB0

u

Bastiment rectangular i tapa quadrada de fosa dúctil
per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
700x700 mm i classe B125 segons norma UNE-EN
124

1,000

B0710150

t

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en 0,0063
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

x 63,05000

=

63,05000

x 39,83000

=

0,25093

Subtotal:

63,30093

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,22707

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

78,66600
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-40

FFB19425

m

63,30093

Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa, inclos la part proporcional
de connexió a la xarxa existent, col.locació de cinta
de senyalització, maneguets d'unió, cala d'exploració
d'acord a la direcció facultativa, qualsevol control de
qualitat sol.licitat per la companyia subministradora, i
altres accessoris necessaris totalment acabada i
d'acord a les prescripcions tècniques.

78,66600

Rend.: 1,000

Unitats

16,63

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013M000

H

Ajudant muntador

0,220

/R x 15,99000

=

3,51780

A012M000

H

Oficial 1a muntador

0,220

/R x 18,96000

=

4,17120

Subtotal:

7,68900

7,68900

Materials
BFWB1942

u

Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
63 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 10
bar de pressió nominal, per a soldar

0,300

x 22,60000

=

6,78000

BFB19400

m

Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020

x 1,81000

=

1,84620

BFYB1942

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre
nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, soldat

1,000

x 0,20000

=

0,20000

Subtotal:

8,82620

8,82620
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DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,11534

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

16,63054
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-41

FFB1E425

m

Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa, inclos la part proporcional
de connexió a la xarxa existent, col.locació de cinta
de senyalització, maneguets d'unió, cala d'exploració
d'acord a la direcció facultativa, qualsevol control de
qualitat sol.licitat per la companyia subministradora, i
altres accessoris necessaris totalment acabada i
d'acord a les prescripcions tècniques.

16,63054

Rend.: 1,000

Unitats

31,66

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013M000

H

Ajudant muntador

0,320

A012M000

H

Oficial 1a muntador

0,320

/R x 15,99000
/R x 18,96000

=

5,11680

=

6,06720

Subtotal:

11,18400

11,18400

Materials
BFYB1E42

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre
nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, soldat

1,000

x 0,57000

=

0,57000

BFWB1E42

u

Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
110 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 10
bar de pressió nominal, per a soldar

0,300

x 48,82000

=

14,64600

BFB1E400

m

Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020

x 4,99000

=

5,08980

Subtotal:

FFB2Z355

m

20,30580

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,16776

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

31,65756
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-42

20,30580

Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i
col·locat al fons de la rasa, inclós la part proporcional
d'obertura, reblert, tancament de rasa i gestio del
residu.

Rend.: 1,000

31,65756
3,90

€
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Unitats

Preu EURO

Parcial

Import

Ma d'obra
A012M000

H

Oficial 1a muntador

0,070

A013M000

H

Ajudant muntador

0,070

/R x 18,96000
/R x 15,99000

=

1,32720

=

1,11930

Subtotal:

2,44650

2,44650

Materials
BFYB2605

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió

1,000

x 0,08000

=

0,08000

BFWB2605

u

Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
32 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

0,300

x 3,05000

=

0,91500

BFB26300

m

Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,000

x 0,42000

=

0,42000

Subtotal:

1,41500

1,41500

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,03670

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

3,89820
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-43

FFB2Z455

m

Canonada per a reg per degoteig de 17 mm de
diàmetre, amb degoters autocompensats integrats
cada 33 cm, instal·lada soterrada 10 cm, amb
l'obertura i el tancament de la rasa inclosos.

3,89820

Rend.: 1,000

Unitats

1,97

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013M000
A012M000

H
H

Ajudant muntador

0,040

Oficial 1a muntador

0,040

/R x 15,99000
/R x 18,96000

=

0,63960

=

0,75840

Subtotal:

1,39800

1,39800

Materials
BFYB2305

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió

1,000

x 0,02000

=

0,02000

BFB23400

m

Tub de polietilè de designació PE 40, de 16 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,000

x 0,18000

=

0,18000

BFWB2305

u

Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
16 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

0,300

x 1,16000

=

0,34800

Subtotal:

0,54800

0,54800

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,02097

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

1,96697
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,96697
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P-44

FFB2Z456

u

Anella per a reg per degoteig amb tub de 17 mm de
diàmetre, amb degoters autocompensats integrats
cada 33 cm, amb un diàmetre de l'anella de 80 cm,
amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de
50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i
el tancament de la rasa inclosa.

Rend.: 1,000

Unitats

6,89

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013M000

H

Ajudant muntador

0,100

A012M000

H

Oficial 1a muntador

0,100

/R x 15,99000
/R x 18,96000

=

1,59900

=

1,89600

Subtotal:

3,49500

3,49500

Materials
BFWB2305

u

Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
16 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

1,000

x 1,16000

=

1,16000

BFB23400

m

Tub de polietilè de designació PE 40, de 16 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

12,000

x 0,18000

=

2,16000

BFYB2305

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió

1,000

x 0,02000

=

0,02000

Subtotal:

3,34000

3,34000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,05243

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

6,88743
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-45

FG22TP1K

M

Subministre i instal.lació de tub corbable corrugat de
polietilè, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40
J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a
canalització soterrada

6,88743

Rend.: 1,000

Unitats

3,44

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013H000

h

Ajudant electricista

0,020

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,042

/R x 15,97000
/R x 18,96000

=

0,31940

=

0,79632

Subtotal:

1,11572

1,11572

Materials
BG22TP10

M

Tub corbable corrugat de polietilè, de 160 de diàmetre 1,000
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 40 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

x 2,32000

Subtotal:

=

2,32000

2,32000

2,32000
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,43572
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-46

FJ62Z736

u

Quadre elèctric de comandament i protecció per
bombes inclós part proporcional d'estesa de cablejat
des de quadre escomesa en quiosc
Amb els seguents elements, equips i ma d'obra :
Quadre elèctric de comandament i protecció amb les
proteccions necessàries per alimentar a tots els
equipaments i connexió de terra./1 ut
Tubs, accessoris i material auxiliar necessaris per el
complet funcionament del element de partida. Tot
instal.lat. 1 ut
Oficial 1ª electricista.
Ajudant electricista.

3,43572

Rend.: 1,000

Unitats

279,79

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013J000

h

Ajudant lampista

2,000

/R x 15,97000

=

31,94000

A012J000

h

Oficial 1a lampista

2,000

/R x 18,96000

=

37,92000

Subtotal:

69,86000

69,86000

Materials
BNH19520

u

Bomba centrífuga autoaspirant de 10 m3/h de cabal,
com a màxim, de pressió màxima 2,5 bar, de preu alt

x 696,29000

0,300

Subtotal:

FJ65Z846

u

208,88700
208,88700

208,88700

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

1,04790

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

279,79490
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-47

=

Electrobomba autoaspirant de polipropilè reforçat
amb fibra de vidre, monofàsica a 230 V, amb una
potència de 0,43 kW, cabal màxim 10 m³/h per a una
pressió de 8 m.c.a. i nivell de pressió sonora 68 dBA.
Amb els seguents elements, equips i ma d'obra :
Electrobomba autoaspirant de polipropilè reforçat
amb fibra de vidre, amb una potència de 0,43 kW,
3000 r.p.m., tanca mecànica d'acer inoxidable AISI
316, motor asíncron, protecció IP 55, aïllament classe
F, per a alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz de
freqüència, cabal màxim 10 m³/h per a una pressió de

Rend.: 1,000

279,79490
427,37

€
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PARTIDES D'OBRA

8 m.c.a. i nivell de pressió sonora 68 dBA, inclús
prefiltre./ 1 ut
Tubs, accessoris i material auxiliar necessaris per el
complet funcionament del element de partida. Tot
instal.lat. 1 ut
Oficial 1ª lampista./ 1,8 h
Ajudant lampista./ 1,8 h

Unitats

Preu EURO

Parcial

Import

Ma d'obra
A013J000

h

Ajudant lampista

1,700

A012J000

h

Oficial 1a lampista

1,700

/R x 15,97000
/R x 18,96000

=

27,14900

=

32,23200

Subtotal:

59,38100

59,38100

Materials
BJ653840

u

Filtre de carbó activat, polièster reforçat, de 15 m3/h,
amb connexió de diàmetre 1´´1/2

x 5.647,65000

0,065

=

Subtotal:

367,09725
367,09725

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,89072

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

427,36897
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-48

FJM16B24

u

367,09725

Subministrament i instal.lació de regulador de pressió
amb cos de plàstic de 1 1/2´´ de connexió, amb rang
d'ajustament 1.5 a 3.5 atm, cabal màxim 8m3/h,
inclou subministrament, transport, col.locació,
muntatge dins l'arqueta i prova, i la part proporcional
d'accessoris.

427,36897

Rend.: 1,000

Unitats

62,90

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013M000

H

Ajudant muntador

0,060

A012M000

H

Oficial 1a muntador

0,060

/R x 15,99000
/R x 18,96000

=

0,95940

=

1,13760

Subtotal:

2,09700

2,09700

Materials
BJM16B24

u

regulador de pressió amb cos de plàstic de 1 1/2´´ de
connexió, amb rang d'ajustament 1.5 a 3.5 atm, cabal
màxim 8m3/h

x 60,80000

1,000

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL

=

60,80000

60,80000

0,00 %

60,80000
62,89700
0,00000
62,89700
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P-49

FJS3U101

u

Subministre i instal.lació de caixa de connexió de
programador autònom Rain Bird tipus TBOS o similar,
de bateries de 9V, 1 estació, per a control de 1
solenoide per estació més una vàlvula mestra o rele
de connexió de tipus TBOS o similar, carcassa
hermètica i submergible per a col.locació en arqueta,
totalment instal.lat i provat. Mesurada la unitat
col.locada en obra.

Rend.: 1,000

Unitats

275,54

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A016P000

h

Peó jardiner

0,500

/R x 9,32000

=

4,66000

A012P000

h

Oficial 1a jardiner

1,000

/R x 26,73000

=

26,73000

Subtotal:

31,39000

31,39000

Materials
BJSAU101

u

caixa de connexió de programador autònom Rain Bird
tipus TBOS o similar, de bateries de 9V, 1 estació,
per a control de 1 solenoide per estació més una
vàlvula mestra o rele de connexió de tipus TBOS o
similar, carcassa hermètica i submergible per a
col.locació en arqueta

x 244,15000

1,000

=

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

244,15000

244,15000

275,54000
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-50

FJSA2041

u

Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema
de programació per teclat via infraroigs, preu mitjà,
per a un nombre màxim de 4 estacions, muntat
superficialment, connectat als aparells de control, als
elements gobernats, programat i comprovat

275,54000

Rend.: 1,000

Unitats

244,15000

204,67

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012M000

H

Oficial 1a muntador

0,800

/R x 18,96000

=

Subtotal:

15,16800
15,16800

15,16800

Materials
BJSA2041

u

Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema
de programació per teclat via infraroigs, preu mitjà,
per a un nombre màxim de 4 estacions

1,000

x 189,12000

Subtotal:

=

189,12000

189,12000

189,12000
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DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,37920

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

204,66720
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-51

FJSB1311

u

Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´1/2 de
diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V,
per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador
de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua
amb connectors estancs

204,66720

Rend.: 1,000

Unitats

111,94

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012M000

H

Oficial 1a muntador

/R x 18,96000

1,000

=

Subtotal:

18,96000
18,96000

18,96000

Materials
BJSWE300

u

Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una
electrovàlvula d'1´´1/2

1,000

x 4,41000

=

4,41000

BJSB1310

u

Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´1/2 de
diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9V,
per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador
de cabal

1,000

x 88,29000

=

88,29000

Subtotal:

92,70000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,28440

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

111,94440
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-52

FJSDR60G

u

92,70000

Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de
reg, de 67x48x32 cm, amb tapa amb cargol per tancar
col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral

111,94440

Rend.: 1,000

Unitats

45,62

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,300

A0121000

h

Oficial 1a

0,300

/R x 15,30000
/R x 18,34000

=

4,59000

=

5,50200

Subtotal:

10,09200

10,09200

Materials
B0331020

t

Grava de pedrera de pedra calcària, per a drens

0,050

x 18,46000

=

0,92300

BJSDR600

u

Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de 1,000
reg, de 67x48x32 cm, amb tapa amb cargol per tancar

x 34,45000

=

34,45000

Subtotal:

35,37300

35,37300
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DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,15138

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

45,61638
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-53

FN12A6A4

u

Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg,
de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament
per volant de fosa, muntada en pericó de canalització
soterrada

45,61638

Rend.: 1,000

Unitats

106,35

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013M000

H

Ajudant muntador

0,680

A012M000

H

Oficial 1a muntador

0,680

/R x 15,99000
/R x 18,96000

=

10,87320

=

12,89280

Subtotal:

23,76600

23,76600

Materials
BN12A6A0

u

x 82,23000

Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, 1,000
de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament
per volant de fosa

Subtotal:

FN12A6D4

u

82,23000

82,23000

82,23000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,35649

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

106,35249
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-54

=

Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg,
de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN,
cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament
per volant de fosa, muntada en pericó de canalització
soterrada

Rend.: 1,000

106,35249
186,82

€
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Unitats

Preu EURO

Parcial

Import

Ma d'obra
A013M000

H

Ajudant muntador

1,430

A012M000

H

Oficial 1a muntador

1,430

/R x 15,99000
/R x 18,96000

=

22,86570

=

27,11280

Subtotal:

49,97850

49,97850

Materials
BN12A6D0

u

x 136,09000

Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, 1,000
de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN,
cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament
per volant de fosa

=

Subtotal:

136,09000

136,09000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,74968

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

186,81818
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-55

FN318A34

u

136,09000

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de tres peces
amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de
diàmetre nominal 1´´1/2, de 64 bar de PN i preu alt,
muntada en pericó de canalització soterrada

186,81818

Rend.: 1,000

Unitats

56,73

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012M000

H

Oficial 1a muntador

0,375

/R x 18,96000

=

7,11000

A013M000

H

Ajudant muntador

0,375

/R x 15,99000

=

5,99625

Subtotal:

13,10625

13,10625

Materials
BN318A30

u

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de tres peces
amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de
diàmetre nominal 1´´1/2, de 64 bar de PN i preu alt

x 43,43000

1,000

Subtotal:

=

43,43000

43,43000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,19659

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

56,73284
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-56

FN4293D4

U

43,43000

Escomesa a parcel.la, de diàmetre nominal 25 mm,
de 10 bar de PN, de polietilé, tipus 1 i muntada en
pericó de canalització soterrada inclos clau de pas,
peces especials i connexió a xarxa d'abastament.

56,73284

Rend.: 1,000

Unitats

Preu EURO

71,81

Parcial

€

Import
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Ma d'obra
A012M000
A013M000

H
H

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador

0,220

/R x 18,96000

=

4,17120

0,220

/R x 15,99000

=

3,51780

Subtotal:

7,68900

7,68900

Materials
BN4293D0

U

Escomesa a parcel.la, de diàmetre nominal 25 mm,
de 10 bar de PN, de polietilé, tipus 1 i muntada en
pericó de canalització soterrada inclos clau de pas,
peces especials.

x 64,12000

1,000

=

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

64,12000

64,12000

71,80900
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-57

FNER2561

u

Filtre per a instal·lació de reg d'1´´1/2 de diàmetre, de
material plàstic, amb element filtrant de malla de 120
mesh, sense vàlvula de purga, i amb presa
manomètrica, muntat roscat

71,80900

Rend.: 1,000

Unitats

64,12000

54,18

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013M000

H

Ajudant muntador

0,380

A012M000

H

Oficial 1a muntador

0,380

/R x 15,99000
/R x 18,96000

=

6,07620

=

7,20480

Subtotal:

13,28100

13,28100

Materials
BNER2561

u

Filtre per a instal·lació de reg d'1´´1/2 de diàmetre, de
material plàstic, amb element filtrant de malla de 120
mesh, sense vàlvula de purga i amb presa
manomètrica, per a muntar roscat

x 40,57000

1,000

=

Subtotal:

40,57000

40,57000

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,33203

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

54,18303
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-58

FR3PE212

m3

40,57000

Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel
i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans
manuals

54,18303

Rend.: 1,000

Unitats

55,05

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013P000

h

Ajudant jardiner

0,260

/R x 23,73000

=

Subtotal:

6,16980
6,16980

Maquinària
C1315010

h

Retroexcavadora petita

0,130

/R x 45,74000

=

5,94620

6,16980
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Subtotal:

5,94620

5,94620

Materials
BR3PE210

m3

Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel

x 38,95000

1,100

=

Subtotal:

42,84500
42,84500

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,09255

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

55,05355
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-59

FR41362C

u

42,84500

Subministrament d'Aesculus hippocastanum de
perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25
cm segons fórmules NTJ

55,05355

Rend.: 1,000

Unitats

196,35

Preu EURO

Parcial

€

Import

Materials
BR41362C

u

Aesculus hippocastanum de perímetre de 20 a 25 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i
profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

x 196,35000

1,000

=

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

196,35000

196,35000

196,35000
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-60

FR42482B

u

Subministrament de Cercis siliquastrum de perímetre
de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57
cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

196,35000

Rend.: 1,000

Unitats

196,35000

210,72

Preu EURO

Parcial

€

Import

Materials
BR42482B

u

Cercis siliquastrum de perímetre de 18 a 20 cm, amb
pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat
mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

x 210,72000

1,000

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

=

210,72000

210,72000

210,72000
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-61

FR43H42C

u

Subministrament de Liquidambar styraciflua de
perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25
cm segons fórmules NTJ

210,72000

Rend.: 1,000

Unitats

210,72000

Preu EURO

251,13

Parcial

€

Import
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Materials
BR43H42C

u

Liquidambar styraciflua de perímetre de 20 a 25 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i
profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

x 251,13000

1,000

=

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

251,13000

251,13000

251,13000
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-62

FR44EC3C

u

Subministrament de Populus nigra Italica
(Pyramidalis) de perímetre de 20 a 25 cm, en
contenidor de 150 l

251,13000

Rend.: 1,000

Unitats

251,13000

135,26

Preu EURO

Parcial

€

Import

Materials
BR44EC3C

u

Populus nigra Italica (Pyramidalis) de perímetre de 20
a 25 cm, en contenidor de 150 l

x 135,26000

1,000

=

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

135,26000
135,26000

135,26000
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-63

FR44F82B

u

Subministrament de Prunus cerasifera Pissardii
(Atropurpurea) de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa
de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat
mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

135,26000

Rend.: 1,000

Unitats

135,26000

198,51

Preu EURO

Parcial

€

Import

Materials
BR44F82B

u

Prunus cerasifera Pissardii (Atropurpurea) de
perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm
segons fórmules NTJ

x 198,51000

1,000

=

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

198,51000

198,51000

198,51000
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-64

FR45162C

u

Subministrament de Quercus ilex de perímetre de 20
a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm
i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

198,51000

Rend.: 1,000

Unitats

182,42

Preu EURO

Parcial

Materials
BR45162C

u

Quercus ilex de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de
terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima
47,25 cm segons fórmules NTJ

1,000

198,51000

x 182,42000

=

182,42000

€

Import
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Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

182,42000

182,42000
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-65

FR45B42B

u

Subministrament de Tilia cordata de perímetre de 18
a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i
profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

182,42000

Rend.: 1,000

Unitats

182,42000

111,78

Preu EURO

Parcial

€

Import

Materials
BR45B42B

u

Tilia cordata de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de
terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima
39,9 cm segons fórmules NTJ

x 111,78000

1,000

=

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

111,78000

111,78000

111,78000
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-66

FR469N2E

u

Subministrament de Cupressus sempervirens Stricta
d'alçària de 350 a 400 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 75 cm i profunditat mínima 90 cm
segons fórmules NTJ

111,78000

Rend.: 1,000

Unitats

111,78000

156,90

Preu EURO

Parcial

€

Import

Materials
BR469N2E

u

Cupressus sempervirens Stricta d'alçària de 350 a
400 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 75 cm i
profunditat mínima 90 cm segons fórmules NTJ

x 156,90000

1,000

=

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

156,90000

156,90000

156,90000
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-67

FR469N2F

u

Subministrament de Cupressus sempervirens Stricta
d'alçària de 400 a 450 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 85 cm i profunditat mínima 102 cm
segons fórmules NTJ

156,90000

Rend.: 1,000

Unitats

156,90000

178,54

Preu EURO

Parcial

€

Import

Materials
BR469N2F

u

Cupressus sempervirens Stricta d'alçària de 400 a
450 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 85 cm i
profunditat mínima 102 cm segons fórmules NTJ

1,000

x 178,54000

Subtotal:

=

178,54000

178,54000

178,54000
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COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

178,54000
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-68

FR472N2E

u

Subministrament de Pinus pinea d'alçària de 350 a
400 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 75 cm i
profunditat mínima 90 cm segons fórmules NTJ

178,54000

Rend.: 1,000

Unitats

210,73

Preu EURO

Parcial

€

Import

Materials
BR472N2E

u

Pinus pinea d'alçària de 350 a 400 cm, amb pa de
terra de diàmetre mínim 75 cm i profunditat mínima
90 cm segons fórmules NTJ

x 210,73000

1,000

=

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

210,73000

210,73000

210,73000
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-69

FR612251

u

Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o
contenidor, de 14 a 18 cm de perímetre de tronc a 1
m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de
clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del
clot amb terra de l'excavació i primer reg

210,73000

Rend.: 1,000

Unitats

210,73000

43,70

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012P200

h

Oficial 2a jardiner

0,100

/R x 23,73000
/R x 25,05000

A012P000

h

Oficial 1a jardiner

0,050

/R x 26,73000

A013P000

h

Ajudant jardiner

0,260

=

6,16980

=

2,50500

=

1,33650

Subtotal:

10,01130

10,01130

Maquinària
C1315020

h

Retroexcavadora mitjana

0,240

C1502E00

h

Camió cisterna de 8 m3

0,150

C1503300

h

Camió grua de 3 t

0,050

C1501700

h

Camió per a transport de 7 t

0,240

/R x 65,33000
/R x 46,09000

=

15,67920

=

6,91350

/R x 47,16000
/R x 34,95000

=

2,35800

=

8,38800

Subtotal:

33,33870

33,33870

Materials
B0111000

m3

Aigua

0,160

x 1,25000
Subtotal:

=

0,20000
0,20000

0,20000
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DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,15017

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

43,70017
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-70

FR61Z35B

u

Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o
contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1
m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de
clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del
clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10%
de compost i primer reg

43,70017

Rend.: 1,000

Unitats

47,27

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012P000

h

Oficial 1a jardiner

0,100

2,67300

h

Oficial 2a jardiner

0,150

/R x 26,73000
/R x 25,05000

=

A012P200

=

3,75750

A013P000

h

Ajudant jardiner

0,220

/R x 23,73000

=

5,22060

Subtotal:

11,65110

11,65110

Maquinària
C1502E00

h

Camió cisterna de 8 m3

0,120

C1501700

h

Camió per a transport de 7 t

0,210

C1503300

h

Camió grua de 3 t

0,110

C1315020

h

Retroexcavadora mitjana

0,210

/R x 46,09000
/R x 34,95000

=

5,53080

=

7,33950

/R x 47,16000
/R x 65,33000

=

5,18760

=

13,71930

Subtotal:

31,77720

31,77720

Materials
B0111000

m3

Aigua

0,140

BR341110

m3

Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat a granel

0,080

x 1,25000
x 43,61000
Subtotal:

=

0,17500

=

3,48880
3,66380

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,17477

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

47,26687
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-71

FRZ21813

u

Aspratge simple d'arbre mitjançant 1 roll de fusta de
pi tractada en autoclau de secció circular, de 8 cm de
diàmetre i 2 m de llargària, clavat al fons del forat de
plantació 30 cm, i amb 1 abraçadora regulable de
goma o cautxú

47,26687

Rend.: 1,000

Unitats
Ma d'obra

3,66380

Preu EURO

10,85

Parcial

€

Import
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A013P000

h

Ajudant jardiner

0,114

A012P000

h

Oficial 1a jardiner

0,114

/R x 23,73000
/R x 26,73000

=

2,70522

=

3,04722

Subtotal:

5,75244

5,75244

Materials
BRZ22510

u

Abraçadora regulable de goma o cautxú per a
aspratges

1,000

x 0,39000

=

0,39000

BRZ21810

u

Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció
circular, de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària

1,000

x 4,62000

=

4,62000

Subtotal:

5,01000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,08629

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

10,84873
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-72

GD571310

m

5,01000

Cuneta profunda triangular, de 1,50 m a 2,00 m
d'amplària i 0,33 m de fondària, amb un revestiment
mínim de 10 cm de formigó de 20 N/mm2 de
resistència característica a compressió, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants

10,84873

Rend.: 1,000

Unitats

19,74

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
0,090

/R x 18,34000

=

Manobre

0,090

1,37700

0,045

/R x 15,30000
/R x 15,89000

=

Manobre especialista

=

0,71505

A0121000

h

Oficial 1a

A0140000

h

A0150000

h

Subtotal:

1,65060

3,74265

3,74265

Maquinària
C1315010

h

Retroexcavadora petita

0,036

/R x 45,74000

=

1,64664

C1105A00

h

Retroexcavadora amb martell trencador

0,009

=

0,66528

C1331100

h

Motoanivelladora petita

0,011

/R x 73,92000
/R x 61,63000

=

0,67793

Subtotal:

2,98985

2,98985

Materials
B0A31000

kg

Clau acer

0,075

B0A14200

kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

0,025

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

0,750

x 1,24000
x 1,18000

B0DZA000

l

Desencofrant

0,025

x 0,47000
x 2,85000

B064300C

m3

Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I,
inclós part proporcional de aditiu per retracció
moderada i liquid colmatador de porus per
hidrofugació posterior a la colocació.

0,182

x 68,17000

Subtotal:

=

0,09300

=

0,02950

=

0,35250

=

0,07125

=

12,40694

12,95319

12,95319
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45

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,05614

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

19,74183
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-73

GD5GZ350

m

Canal prefabricat de formigó armat en forma de U, de
80 cm d'amplària interior, sobre solera de 10 cm de
formigó HM-20/P/20/I, tipus canal cuneta de GLS
prefabricados o similar, model adaptat del ´´CA
120125H50 Canal Drenaje Armada´´ a mesures
80x125x50h interior

19,74183

Rend.: 1,000

Unitats

93,90

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,200

A0140000

h

Manobre

0,300

/R x 18,34000
/R x 15,30000

=

3,66800

=

4,59000

Subtotal:

8,25800

8,25800

Maquinària
C1503300

h

Camió grua de 3 t

/R x 47,16000

0,010

=

Subtotal:

0,47160
0,47160

0,47160

Materials
BD52ZLVN

m

Peça prefabricada de formigó armat amb forma de U,
per formar canal de reg i/o serveis, de 80x125xh50
cm de interior caixa, tipus canal cuneta de GLS
prefabricados o similar, model adaptat del ´´CA
120125H50 Canal Drenaje Armada´´ a mesures
80x125x50h interior

0,850

x 94,05000

=

79,94250

B064300C

m3

Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I,
inclós part proporcional de aditiu per retracció
moderada i liquid colmatador de porus per
hidrofugació posterior a la colocació.

0,0748

x 68,17000

=

5,09912

Subtotal:

GD7JZ185

m

85,04162

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,12387

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

93,89509
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-74

85,04162

Canonada-col.lector de diàmetre nominal 400 mm,
amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa
i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa inclòs la
part proporcional de connexió al col·lector general
exterior i al canal obert interior, maniguets i altres
accessoris necessaris.

Rend.: 1,000

93,89509
22,57

€
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PARTIDES D'OBRA

Unitats

Preu EURO

Parcial

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,100

A012M000

H

Oficial 1a muntador

0,100

/R x 15,30000
/R x 18,96000

=

1,53000

=

1,89600

Subtotal:

3,42600

3,42600

Materials
BD7JL180

m

Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de
rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3

x 18,72000

1,020

=

Subtotal:

19,09440

19,09440

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,05139

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

22,57179
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-75

GJSSU062

u

19,09440

Pala metàl·lica de reg de 50 cm, inclòs marc,
instal·lada i provada

22,57179

Rend.: 1,000

Unitats

38,72

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,200

A012M000

H

Oficial 1a muntador

0,200

/R x 15,30000
/R x 18,96000

=

3,06000

=

3,79200

Subtotal:

6,85200

6,85200

Materials
B071U003

m3

Morter de ciment pòrtland, MCP-5, de dosificació 1:4

0,040

BJSSU062

u

Conjunt de marc metàl·lic i pala de reg de 50 cm
d'amplada

1,000

x 86,38000
x 28,24000

=

3,45520

=

28,24000

Subtotal:

31,69520

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,17130

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

38,71850
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-76

GNH19524

u

31,69520

Bomba centrífuga autoaspirant de 10 m3/h de cabal,
com a màxim, de pressió màxima 2,5 bar, de preu alt
i muntada en pericó de canalització soterrada

38,71850

Rend.: 1,000

Unitats

838,19

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013M000

H

Ajudant muntador

4,000

A012M000

H

Oficial 1a muntador

4,000

/R x 15,99000
/R x 18,96000

=

63,96000

=

75,84000

Subtotal:

139,80000

Materials
BNH19520

u

Bomba centrífuga autoaspirant de 10 m3/h de cabal,
com a màxim, de pressió màxima 2,5 bar, de preu alt

1,000

x 696,29000

=

696,29000

139,80000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

696,29000

696,29000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

2,09700

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

838,18700
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

838,18700

4.3. PRESSUPOST
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Obra

01

Pressupost 1902 JB_NO camins-tanca-arbust-parterre est

Capítol

01

URBANITZACIÓ

Subcapítol

02

MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

Pàg.:

1

1 F221Z020

m2

Neteja i esbrossada del terreny, amb mecànics i càrrega (P - 12)

0,42

4.385,310

1.841,83

2 F221C420

m3

Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny
compacte, amb mitjans mecànics (P - 11)

3,49

244,503

853,32

3 F227T00F

m2

Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95%
PM (P - 17)

1,40

815,010

1.141,01

4 F222H422

m3

Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material
excavat (P - 15)

11,91

1,600

19,06

5 F2225123

m3

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica del
material excavat (P - 14)

9,41

50,120

471,63

6 F2221774

m

Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 70
cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la
pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora (P - 13)

9,06

101,000

915,06

7 F222Z774

m

Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 60 cm d'amplària i 80
cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la
pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora (P - 16)

15,25

83,000

1.265,75

8 F2412063

m3

Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de
fins a 2 km (P - 18)

1,46

918,443

1.340,93

TOTAL

Subcapítol

01.01.02

7.848,59

Obra

01

Pressupost 1902 JB_NO camins-tanca-arbust-parterre est

Capítol

01

URBANITZACIÓ

Subcapítol

03

FONAMENTS I CONTENCIONS

1 F3Z112P1

m2

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat des de camió (P - 24)

10,65

2,000

21,30

2 F31522B1

m3

Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/P/10/IIa, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat
des de camió (P - 19)

89,76

7,460

669,61

3 F31B3000

kg

Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 20)

1,13

214,896

242,83

4 F32515G1

m3

Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim,
HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm i abocat des de camió (P - 21)

90,43

6,475

585,53

5 F32B300P

kg

Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màxima de
3 m, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
(P - 22)

1,20

426,055

511,27

6 F32D2A23

m2

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de
200x50 cm, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a
dues cares, d'una alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist (P - 23)

18,46

44,400

819,62

7 E3C515G3

m3

Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P
- 3)

92,05

6,401

589,21

8 E3CBDAGG

m2

Armadura per a lloses AP500 T amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 15x15 cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN
10080 (P - 4)

8,82

45,720

403,25

euros
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PRESSUPOST
9 E3CD1100
TOTAL

m2

Subcapítol

Data: 27/09/20
Encofrat amb plafons metàl·lics per a lloses de fonaments (P - 5)

Pàg.:
18,56

23,080

01.01.03

2
428,36

4.270,98

Obra

01

Pressupost 1902 JB_NO camins-tanca-arbust-parterre est

Capítol

01

URBANITZACIÓ

Subcapítol

04

TANCAMENTS I DIVISÒRIES

1 F6A19400

m

Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb
acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm,
pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m sobre
daus de formigó i part proporcional de pals per a punts singulars (P 26)

17,42

234,100

4.078,02

2 F6A16KX8

u

Porta de dues fulles batents de 3x2 m de llum de pas d'acer galvanitzat
en calent, amb bastidor de tub de 40x40x2 mm i malla simple torsió de
50/14 mm de pas i 2,2 mm de gruix, muntants de tub de 80x80x2 mm,
sòcol de planxa d'1,5 mm de gruix, passador amb topall antiobertura,
perns regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat,
col·locada (P - 25)

515,81

1,000

515,81

3 F6A1SEH5

m

Reixat d'acer d'1,5 m d'alçària format per panells de 2 x 1,5 m
d'entramat de platina/rodó de 60x60 mm format per platines verticals
de 25x2,5 mm2 i rodons horitzontals, fixats mecànicament a suports
verticals de platina d'acer de 80x8 , situats cada 2,15 m als extrems de
cada panell, amb acabat galvanitzat i amb platines per a realitzar la
fixació , col·locat mecànicament al suport (P - 27)

102,28

37,000

3.784,36

TOTAL

Subcapítol

01.01.04

8.378,19

Obra

01

Pressupost 1902 JB_NO camins-tanca-arbust-parterre est

Capítol

01

URBANITZACIÓ

Subcapítol

05

PAVIMENTS

1 F7B451E0

m2

Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de
190 a 200 g/m2, col.locat sense adherir (P - 28)

2,07

263,430

545,30

2 F931Z01J

m3

Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material al 98% del
PM (P - 29)

28,29

140,892

3.985,83

3 E9QHZ3K4

m2

Tarima fusta amb posts (90-20), llates i rastells de fusta de pi a
l'autoclau, per a exterior, escuadries 90x20 mm i 40x80 mm, segons
disseny i detalls projecte, acabat natural. Completament acabada,
inclòs base, enrastrellat, cantoneres, graons i altres elements
necessaris. Tot segons distribució i detalls del projecte i plànols.
(P - 8)

19,50

86,490

1.686,56

4 F9A1201F

m3

Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del
PM (P - 30)

27,37

78,655

2.152,79

TOTAL

Subcapítol

01.01.05

8.370,48

Obra

01

Pressupost 1902 JB_NO camins-tanca-arbust-parterre est

Capítol

01

URBANITZACIÓ

Subcapítol

06

DRENATGES CANALITZACIONS I SERVEIS

Subcapítol

01

ANELL CANAL

1 GD7JZ185

m

Canonada-col.lector de diàmetre nominal 400 mm, amb tub de paret
estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè

22,57

83,000

1.873,31

euros
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3

HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa inclòs la part proporcional
de connexió al col·lector general exterior i al canal obert interior,
maniguets i altres accessoris necessaris. (P - 74)
2 GD571310

m

Cuneta profunda triangular, de 1,50 m a 2,00 m d'amplària i 0,33 m de
fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó de 20
N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de
terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants (P - 72)

19,74

24,000

473,76

3 GD5GZ350

m

Canal prefabricat de formigó armat en forma de U, de 80 cm
d'amplària interior, sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I,
tipus canal cuneta de GLS prefabricados o similar, model adaptat del
´´CA 120125H50 Canal Drenaje Armada´´ a mesures 80x125x50h
interior (P - 73)

93,90

46,000

4.319,40

4 FFB1E425

m

Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN
12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de
plàstic i col·locat al fons de la rasa, inclos la part proporcional de
connexió a la xarxa existent, col.locació de cinta de senyalització,
maneguets d'unió, cala d'exploració d'acord a la direcció facultativa,
qualsevol control de qualitat sol.licitat per la
companyia
subministradora, i altres accessoris necessaris totalment acabada i
d'acord a les prescripcions tècniques. (P - 41)

31,66

66,000

2.089,56

5 FN12A6D4

u

Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 100 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de
canalització soterrada (P - 54)

186,82

2,000

373,64

6 FDK262B7

u

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm,
per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació (P - 34)

55,07

2,000

110,14

7 FDK262D7

u

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 50x50x50 cm,
per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació (P - 35)

68,95

1,000

68,95

8 GJSSU062

u

Pala metàl·lica de reg de 50 cm, inclòs marc, instal·lada i provada (P 75)

38,72

1,000

38,72

TOTAL

Subcapítol

01.01.06.01

Obra

01

Pressupost 1902 JB_NO camins-tanca-arbust-parterre est

Capítol

01

URBANITZACIÓ

Subcapítol

06

DRENATGES CANALITZACIONS I SERVEIS

Subcapítol

02

EQUIP CANAL

1 FJ62Z736

u

Quadre elèctric de comandament i protecció per bombes inclós part
proporcional d'estesa de cablejat des de quadre escomesa en quiosc
Amb els seguents elements, equips i ma d'obra :
Quadre elèctric de comandament i protecció amb les proteccions
necessàries per alimentar a tots els equipaments i connexió de terra./1
ut
Tubs, accessoris i material auxiliar necessaris per el complet
funcionament del element de partida. Tot instal.lat. 1 ut
Oficial 1ª electricista.
Ajudant electricista.

9.347,48

279,79

2,000

559,58

(P - 46)
euros
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4

2 FJ65Z846

u

Electrobomba autoaspirant de polipropilè reforçat amb fibra de vidre,
monofàsica a 230 V, amb una potència de 0,43 kW, cabal màxim 10
m³/h per a una pressió de 8 m.c.a. i nivell de pressió sonora 68 dBA.
Amb els seguents elements, equips i ma d'obra :
Electrobomba autoaspirant de polipropilè reforçat amb fibra de vidre,
amb una potència de 0,43 kW, 3000 r.p.m., tanca mecànica d'acer
inoxidable AISI 316, motor asíncron, protecció IP 55, aïllament classe
F, per a alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz de freqüència, cabal
màxim 10 m³/h per a una pressió de 8 m.c.a. i nivell de pressió sonora
68 dBA, inclús prefiltre./ 1 ut
Tubs, accessoris i material auxiliar necessaris per el complet
funcionament del element de partida. Tot instal.lat. 1 ut
Oficial 1ª lampista./ 1,8 h
Ajudant lampista./ 1,8 h (P - 47)

427,37

1,000

427,37

3 FDK262T7

u

Cambra de registre de formigó prefabricat sense fons de 120x120x105
cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació (P - 36)

310,81

2,000

621,62

4 FDKZJLB4

u

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe B125 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 39)

78,67

2,000

157,34

5 GNH19524

u

Bomba centrífuga autoaspirant de 10 m3/h de cabal, com a màxim, de
pressió màxima 2,5 bar, de preu alt i muntada en pericó de
canalització soterrada (P - 76)

838,19

1,000

838,19

TOTAL

Subcapítol

01.01.06.02

Obra

01

Pressupost 1902 JB_NO camins-tanca-arbust-parterre est

Capítol

01

URBANITZACIÓ

Subcapítol

06

DRENATGES CANALITZACIONS I SERVEIS

Subcapítol

03

BASSA I PERXA CANAL

2.604,10

1 F221C420

m3

Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny
compacte, amb mitjans mecànics (P - 11)

3,49

2,352

8,21

2 F227T00F

m2

Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95%
PM (P - 17)

1,40

7,840

10,98

3 F222H422

m3

Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material
excavat (P - 15)

11,91

0,800

9,53

4 F2225123

m3

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica del
material excavat (P - 14)

9,41

0,300

2,82

5 F2221774

m

Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 70
cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la
pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora (P - 13)

9,06

1,500

13,59

6 F2412063

m3

Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de
fins a 2 km (P - 18)

1,46

4,840

7,07

7 F3Z112P1

m2

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat des de camió (P - 24)

10,65

8,840

94,15

8 F31522B1

m3

Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/P/10/IIa, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat
des de camió (P - 19)

89,76

2,360

211,83

9 F31B3000

kg

Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 20)

1,13

78,499

88,70

10 F32515G1

m3

Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim,
HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm i abocat des de camió (P - 21)

90,43

1,556

140,71

euros

PBE URBANITZACIÓ JARDÍ DE L´AMETLLER A VILAGRASSA
Concepte: Eix 6/FEDER/Camí de Sant Jaume
Promotor: Diputació de Lleida,
Arquitecte: Salvador Gine Macià, Setembre 2020

PRESSUPOST

Data: 27/09/20

Pàg.:

5

11 F32B300P

kg

Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màxima de
3 m, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
(P - 22)

1,20

128,014

153,62

12 F32D2A23

m2

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de
200x50 cm, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a
dues cares, d'una alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist (P - 23)

18,46

19,014

351,00

13 E3C515G3

m3

Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P
- 3)

92,05

1,960

180,42

14 E3CBDAGG

m2

Armadura per a lloses AP500 T amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 15x15 cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN
10080 (P - 4)

8,82

15,680

138,30

15 E3CD1100

m2

Encofrat amb plafons metàl·lics per a lloses de fonaments (P - 5)

18,56

11,200

207,87

16 E4417325

kg

Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça
composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (P - 6)

1,75

368,950

645,66

17 E894BBS0

m2

Pintat de biga d'un sol perfil d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes
d'imprimació anticorrosiva i dues d'acabat (P - 7)

19,28

6,600

127,25

TOTAL

Subcapítol

01.01.06.03

Obra

01

Pressupost 1902 JB_NO camins-tanca-arbust-parterre est

Capítol

01

URBANITZACIÓ

Subcapítol

06

DRENATGES CANALITZACIONS I SERVEIS

Subcapítol

04

SANEJAMENT QUIOSC

2.391,71

1 FD7JZ185

m

Claveguera de 160 mm de diàmetre nominal, amb tub de paret
estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè
HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de rididesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa, inclòs la part proporcional
de connexió al col·lector general, maniguets i altres accessoris
necessaris. (P - 31)

8,48

15,000

127,20

2 ED35UA20

u

Pericó sifònic 40x40 de pas de formigó prefabricat amb fons, de 40x40
cm i 45 cm de fondària, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa
tapa registrable de formigó prefabricat (P - 9)

40,88

2,000

81,76

TOTAL

Subcapítol

01.01.06.04

Obra

01

Pressupost 1902 JB_NO camins-tanca-arbust-parterre est

Capítol

01

URBANITZACIÓ

Subcapítol

06

DRENATGES CANALITZACIONS I SERVEIS

Subcapítol

05

ABASTAMENT D'AIGUA QUIOSC

208,96

1 FFB19425

m

Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat,
amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al
fons de la rasa, inclos la part proporcional de connexió a la xarxa
existent, col.locació de cinta de senyalització, maneguets d'unió, cala
d'exploració d'acord a la direcció facultativa, qualsevol control de
qualitat sol.licitat per la companyia subministradora, i altres accessoris
necessaris totalment acabada i d'acord a les prescripcions tècniques.
(P - 40)

16,63

15,000

249,45

2 FN12A6A4

u

Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 65 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7

106,35

1,000

106,35

euros
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(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de
canalització soterrada (P - 53)
3 FN4293D4

U

Escomesa a parcel.la, de diàmetre nominal 25 mm, de 10 bar de PN,
de polietilé, tipus 1 i muntada en pericó de canalització soterrada inclos
clau de pas, peces especials i connexió a xarxa d'abastament. (P - 56)

71,81

1,000

71,81

4 FDK26287

u

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 34x34x40 cm,
per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació (P - 33)

48,04

1,000

48,04

TOTAL

Subcapítol

01.01.06.05

Obra

01

Pressupost 1902 JB_NO camins-tanca-arbust-parterre est

Capítol

01

URBANITZACIÓ

Subcapítol

06

DRENATGES CANALITZACIONS I SERVEIS

Subcapítol

06

PREVISIÓ COMUNICACIONS QUIOSC

475,65

1 FDG3Z357

m

Canalització amb dos tubs de PVC corrugat de D=80 mm i dau de
recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I, inclòs la part
proporcional de connexió a la xarxa existent, col·locació de cinta de
senyalització, separadors, maneguets d'unió, cala d'exploració d'acord
a la direcció facultativa, mandrilat posterior, qualsevol control de
qualitat sol·licitat per LOCALRET o companyia subministradora,
subministrament de taps i fil guia en els conductes, i altres accessoris
necessaris totalment acabada i d'acord a les prescripcions tècniques.
(P - 32)

7,79

15,000

116,85

2 FDK2A4F3

u

Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra (P - 37)

71,88

1,000

71,88

3 FDKZ3174

u

Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50
mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter (P - 38)

41,94

1,000

41,94

TOTAL

Subcapítol

01.01.06.06

Obra

01

Pressupost 1902 JB_NO camins-tanca-arbust-parterre est

Capítol

01

URBANITZACIÓ

Subcapítol

06

DRENATGES CANALITZACIONS I SERVEIS

Subcapítol

07

PREVISIÓ ALTRES

230,67

1 FG22TP1K

M

Subministre i instal.lació de tub corbable corrugat de polietilè, de 160
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada (P - 45)

3,44

13,010

44,75

2 FDK2A4F3

u

Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra (P - 37)

71,88

1,000

71,88

3 FDKZ3174

u

Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50
mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter (P - 38)

41,94

1,000

41,94

TOTAL

Subcapítol

01.01.06.07

Obra

01

Pressupost 1902 JB_NO camins-tanca-arbust-parterre est

Capítol

01

URBANITZACIÓ

Subcapítol

07

JARDINERIA

Subcapítol

01

ARBRES

158,57

euros
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1 FR41362C

u

Subministrament d'Aesculus hippocastanum de perímetre de 20 a 25
cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima
47,25 cm segons fórmules NTJ (P - 59)

196,35

1,000

196,35

2 FR42482B

u

Subministrament de Cercis siliquastrum de perímetre de 18 a 20 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm
segons fórmules NTJ (P - 60)

210,72

6,000

1.264,32

3 FR43H42C

u

Subministrament de Liquidambar styraciflua de perímetre de 20 a 25
cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima
47,25 cm segons fórmules NTJ (P - 61)

251,13

3,000

753,39

4 FR44EC3C

u

Subministrament de Populus nigra Italica (Pyramidalis) de perímetre
de 20 a 25 cm, en contenidor de 150 l (P - 62)

135,26

4,000

541,04

5 FR44F82B

u

Subministrament de Prunus cerasifera Pissardii (Atropurpurea) de
perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i
profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 63)

198,51

11,000

2.183,61

6 FR45162C

u

Subministrament de Quercus ilex de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa
de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm
segons fórmules NTJ (P - 64)

182,42

1,000

182,42

7 FR45B42B

u

Subministrament de Tilia cordata de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa
de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons
fórmules NTJ (P - 65)

111,78

4,000

447,12

8 FR469N2F

u

Subministrament de Cupressus sempervirens Stricta d'alçària de 400 a
450 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 85 cm i profunditat mínima
102 cm segons fórmules NTJ (P - 67)

178,54

4,000

714,16

9 FR469N2E

u

Subministrament de Cupressus sempervirens Stricta d'alçària de 350 a
400 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 75 cm i profunditat mínima
90 cm segons fórmules NTJ (P - 66)

156,90

12,000

1.882,80

10 FR472N2E

u

Subministrament de Pinus pinea d'alçària de 350 a 400 cm, amb pa de
terra de diàmetre mínim 75 cm i profunditat mínima 90 cm segons
fórmules NTJ (P - 68)

210,73

1,000

210,73

11 FR61Z35B

u

Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm
de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel),
excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de
l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 70)

47,27

47,000

2.221,69

12 FR612251

u

Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 14 a 18 cm
de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel),
excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de
l'excavació i primer reg (P - 69)

43,70

75,000

3.277,50

TOTAL

Subcapítol

01.01.07.01

Obra

01

Pressupost 1902 JB_NO camins-tanca-arbust-parterre est

Capítol

01

URBANITZACIÓ

Subcapítol

07

JARDINERIA

Subcapítol

03

CONDICIONAMENT I OPERACIONS AUXILIARS

13.875,13

1 FRZ21813

u

Aspratge simple d'arbre mitjançant 1 roll de fusta de pi tractada en
autoclau de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària,
clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 1 abraçadora
regulable de goma o cautxú (P - 71)

10,85

47,000

509,95

2 FR3PE212

m3

Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel i escampada
amb retroexcavadora petita i mitjans manuals (P - 58)

55,05

16,759

922,58

euros
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01.01.07.03

Obra

01

Pressupost 1902 JB_NO camins-tanca-arbust-parterre est

Capítol

01

URBANITZACIÓ

Subcapítol

07

JARDINERIA

Subcapítol

04

REG1

8

1.432,53

1 FFB2Z455

m

Canonada per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb
degoters autocompensats integrats cada 33 cm, instal·lada soterrada
10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos. (P - 43)

1,97

179,000

352,63

2 FFB2Z355

m

Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal,
de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de
plàstic, i col·locat al fons de la rasa, inclós la part proporcional
d'obertura, reblert, tancament de rasa i gestio del residu. (P - 42)

3,90

30,000

117,00

3 FJSDR60G

u

Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de
67x48x32 cm, amb tapa amb cargol per tancar col·locada sobre llit de
grava, i reblert de terra lateral (P - 52)

45,62

6,000

273,72

4 FN318A34

u

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de tres peces amb pas total,
d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1´´1/2, de 64
bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada (P 55)

56,73

6,000

340,38

5 FNER2561

u

Filtre per a instal·lació de reg d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic,
amb element filtrant de malla de 120 mesh, sense vàlvula de purga, i
amb presa manomètrica, muntat roscat (P - 57)

54,18

1,000

54,18

6 FJSA2041

u

Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació
per teclat via infraroigs, preu mitjà, per a un nombre màxim de 4
estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als
elements gobernats, programat i comprovat (P - 50)

204,67

1,000

204,67

7 FJS3U101

u

Subministre i instal.lació de caixa de connexió de programador
autònom Rain Bird tipus TBOS o similar, de bateries de 9V, 1 estació,
per a control de 1 solenoide per estació més una vàlvula mestra o rele
de connexió de tipus TBOS o similar, carcassa hermètica i
submergible per a col.locació en arqueta, totalment instal.lat i provat.
Mesurada la unitat col.locada en obra. (P - 49)

275,54

3,000

826,62

8 FJSB1311

u

Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´1/2 de diàmetre, de
material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de
10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i
d'aigua amb connectors estancs (P - 51)

111,94

6,000

671,64

9 FFB2Z456

u

Anella per a reg per degoteig amb tub de 17 mm de diàmetre, amb
degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb un diàmetre de
l'anella de 80 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de
50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de
la rasa inclosa. (P - 44)

6,89

47,000

323,83

10 FJM16B24

u

Subministrament i instal.lació de regulador de pressió amb cos de
plàstic de 1 1/2´´ de connexió, amb rang d'ajustament 1.5 a 3.5 atm,
cabal màxim 8m3/h, inclou subministrament, transport, col.locació,
muntatge dins l'arqueta i prova, i la part proporcional d'accessoris. (P 48)

62,90

1,000

62,90

TOTAL

Subcapítol

01.01.07.04

Obra

01

Pressupost 1902 JB_NO camins-tanca-arbust-parterre est

Capítol

01

URBANITZACIÓ

Subcapítol

08

EQUIPAMENT_MÒDUL

3.227,57

euros

PBE URBANITZACIÓ JARDÍ DE L´AMETLLER A VILAGRASSA
Concepte: Eix 6/FEDER/Camí de Sant Jaume
Promotor: Diputació de Lleida,
Arquitecte: Salvador Gine Macià, Setembre 2020

PRESSUPOST

1 EQU2Z301

TOTAL

u

Subcapítol

Data: 27/09/20

Subministrament i instal.lació de quiosc Habana, de la firma
Microarquitectura, ref. 75.25.40,TD+M o equivalent, destinat a : 1)
Módul polivalent d'informació; distribuït en sala d'atenció amb taulell
normal i adaptat, sala d'estada i amb porxada a l'accès. 2) Lavabo
adaptat segons Codi Tècnic d'Edificació totalment equipat i amb
porxada i rampa d'accès;
Tots dos espais amb revestiments exteriors en HPL 10 mm, fusta de
pi termotractada o fusta tecnnológica Werzalit-Selekta, revestiments
interiors en HPL 4 mm, instal·lacions ocultes, colors del revestiments a
definir per DF. (P - 10)

01

Pressupost 1902 JB_NO camins-tanca-arbust-parterre est

01

URBANITZACIÓ

Subcapítol

10

CONTROL DE QUALITAT

TOTAL

Subcapítol

Partida alçada de control de qualitat dels materials segons
especificacions del Programa de Control de Qualitat d'acord al CTE (P
- 2)

01

Pressupost 1902 JB_NO camins-tanca-arbust-parterre est

01

URBANITZACIÓ

Subcapítol

11

SEGURETAT I SALUT

TOTAL

Subcapítol

Partida alçada de seguretat i salut en l'obra segons l'Estudi/Esudi
Bàsic de Seguretat i Salut (P - 1)
01.01.11

46.269,00

10,000

950,00

950,00

Capítol

u

95,00

01.01.10

Obra

1 4Y03111X

1,000

9

46.269,00

Capítol

u

46.269,00

01.01.08

Obra

1 4Y03111Y

Pàg.:

9,50

84,926

806,80

806,80

euros

4.4.- RESUM DE PRESSUPOST I ÚLTIM FULL

PBE URBANITZACIÓ JARDÍ DE L´AMETLLER A VILAGRASSA
Concepte: Eix 6/FEDER/Camí de Sant Jaume
Promotor: Diputació de Lleida,
Arquitecte: Salvador Gine Macià, Setembre 2020

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 27/09/20

Pàg.:

1

NIVELL 3: Subcapítol
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Subcapítol
01.01.02
MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
7.848,59
Subcapítol

01.01.03

FONAMENTS I CONTENCIONS

4.270,98

Subcapítol

01.01.04

TANCAMENTS I DIVISÒRIES

8.378,19

Subcapítol

01.01.05

PAVIMENTS

Subcapítol

01.01.06

DRENATGES CANALITZACIONS I SERVEIS

15.417,14

Subcapítol

01.01.07

JARDINERIA

18.535,23

Subcapítol

01.01.08

EQUIPAMENT_MÒDUL

46.269,00

Subcapítol

01.01.10

CONTROL DE QUALITAT

Subcapítol

01.01.11

SEGURETAT I SALUT

Capítol

01.01

URBANITZACIÓ

8.370,48

950,00
806,80
110.846,41

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
110.846,41
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol
01.01
URBANITZACIÓ
110.846,41
Obra

01

Pressupost 1902 JB_NO camins-tanca-arbust-parterre est

110.846,41

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
110.846,41
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra
01
Pressupost 1902 JB_NO camins-tanca-arbust-parterre est
110.846,41
110.846,41

euros

L’arquitecte redactor
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