


 



Projecte d’urbanització carrer Paral·lel. 
 

ÍNDEX 
 
 Document núm. 1 : MEMÒRIA I ANNEXOS 
 
- Memòria 
- Annexos  

Annex 1: Companyies de serveis.  
Annex 2: Gestió de residus 
Annex 3: Ferms i paviments 
Annex 4: Pla de Control de Qualitat 
Annex 5: Justificació de preus 
Annex 6: Estudi bàsic de seguretat i salut 
Annex 7: Millora: Passos elevats 
 

 
Document núm. 2 :  PLÀNOLS 
 
- Plànol núm. 1 : Situació 
- Plànol núm. 2 : Topogràfic. Estat actual i serveis 
- Plànol núm. 3 : Demolicions. 
- Plànol núm. 4 : Pavimentació i detalls. 
- Plànol núm. 5 : Perfil longitudinal carrer Paral·lel. Tram 1 - Tram 6  
- Plànol núm. 6 : Perfil longitudinal carrer Paral·lel. Tram 7 - Tram 11.  
- Plànol núm. 7 : Perfil longitudinal carrer de l’Urgell Tram 12 - Tram 14.  
- Plànol núm. 8 : Perfils transversals 
- Plànol núm. 9 : Serveis: Planta Sanejament  
- Plànol núm. 10 : Serveis: Detalls sanejaments 
- Plànol núm. 11 : Serveis: Perfil longitudinal sanejament (Pou 1 - Pou 5) 
- Plànol núm. 12 : Serveis: Perfil longitudinal sanejament (Pou 6 - Pou 10 existent) 
- Plànol núm. 13 : Serveis: Planta xarxa d’Abastament d’aigua. 
- Plànol núm. 14 : Serveis: Detalls d’abastament d’aigua.  
- Plànol núm. 15 : Servies: Xarxa d’Enllumenat públic 
- Plànol núm. 16 : Servies: Detalls xarxa d’Enllumenat públic 
- Plànol EBSS : Seguretat i Salut 
 
Document núm. 3 : PLEC DE CONDICIONS 
 
- Normativa d’obligat compliment 
- Plec de Condicions Tècniques. 
 
 
Document núm. 4 : PRESSUPOST 
 
- Quadre de Preus núm. 1 
- Amidaments  
- Pressupost per capítols  
- Pressupost d’execució per Contracta 



 



Projecte d’urbanització carrer Paral·lel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENT NÚM. 1 : 

MEMÒRIA I ANNEXOS 
                
 

 



 



Projecte d’urbanització carrer Paral·lel. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEMÒRIA  
   



 



Projecte d’urbanització carrer Paral·lel. 
 
1. ANTECEDENTS I OBJECTE DEL PROJECTE. 

 
L’objecte del projecte, és la construcció i /o adequació de les infraestructures de serveis amb les 
característiques adequades per a l’ús del sòl previst pel planejament i donant accés i serveis als 
espais parcel·lats. 
 
El projecte contempla els serveis urbanístics que s’han de conservar, adequar o construir de nou 
en l’àmbit d’actuació: 
 
Carrer Paral·lel (tram compres entre el camí de Bell-lloc i el Camí de l’Urgell). 
Camí de l’Urgell (tram compres entre el c/ Paral·lel i el c/ Ntra. Sra. del Carme). 
 
Per la realització d’aquets serveis el projecte contempla en general les obres de: 
 
*Demolicions i enderrocs 
*Moviments de terres i esplanació de vials 
*Clavegueram 
*Xarxa d’aigua 
*Enllumenat públic. 
*Pavimentació de voreres i calçades. 
 
 

2.   ORDRE DE REDACCIÓ DEL PROJECTE. 
 
 La redacció del present projecte respon a la petició formulada per l’Ajuntament d’Alcoletge 

amb NIF P2501200F i domicili al carrer Sitjar núm. 2 de 25660-Alcoletge. 
 
 
3.  SITUACIÓ ACTUAL I CONDICIONAMENTS.  
 

Els vials que s’urbanitzen  es troben dins del casc urbà del municipi i connecten amb la xarxa 
urbana consolidada del municipi. 
 
S’ha efectuat un aixecament topogràfic que a servit de base per la redacció del projecte, que ha 
estat realitzat pel topògraf Emili Pascual Gine, en coordenades UTM31 i en el sistema 
ETRS89. 
A fi efecte de obtenir més dades s’efectua una cala per determinar la fondària de la sèquia de 
reg de la Comunitat General de Regants que passa pel carrer, com també la localització de les 
tapes del pous de la claveguera existent per determinar el seu traçat i profunditat. 
 
Al plànol topogràfic núm. 2 es recull la informació. 
 
La secció transversal del carrer paral·lel és de 11,00 m el primer tram fins al PAU Bell-lloc. I 
de 12,00 m en el tram que dóna front al PAU Bell-lloc, d’acord amb el projecte de 
reparcel·lació i urbanització d’aquest sector.  
 
Actualment els vials no disposen de vorera i el paviment de mescla bituminosa, molt degradada, 
presenta aspectes d’un tractament superficial. 
 
Són condicionats de projecte: 
- El Planejament Municipal i el PAU Bell-lloc pel que fa a la definició en planta i amplades de 

carrers. 
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- Topografia del terreny. El carrer Paral·lel presenta pendent suaus en el tram central i més 
fortes en els extrem quan connecta amb el camí de Bell-lloc per una banda i quan connecta 
amb el camí d’Urgell per l’altra. 

- Vialitat existent. L’àmbit està delimitat i condicionat per les rasant i definició geomètrica, 
tan del vials que s’urbanitzen com dels vials que hi connecten. La definició viària haurà de 
respectar les cotes de connexió amb la vialitat adjacent i l’accés a les parcel·les actuals. 

- Xarxes soterrades de servei. Les xarxes que circulen soterrades suposen un condicionant en 
l’execució de les obres, però també en el disseny de les xarxes a instal·lar, ja que 
condicionen els punt de connexió.  
En annex 1: Companyes de serveis d’aquesta memòria figura la documentació facilitada 

per les diferents companyies des de la plataforma Acefat sobre el diferent serveis soterrats 

existent. 

Concretament la traça del reg existent, determina que la xarxa de clavegueram projectada 
haurà de creuar el reg passant per sota, per obtenir una pendent adequada per aquest servei. 

 
 

4. JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA. 
 
 Les obres que es descriuran a continuació donen compliment a les indicacions donades per 

l’ajuntament. 
 
 Alineacions, rasants i definició geomètrica. 
 Es respecten les alineacions i el traçat actual definit per les edificació existents del tram urbà i 

l’alineació definida en el PAU Bell-lloc, resultant dos tram de diferent amplada. 
 Per la definició de les rasant s’ha tingut en compte diferents condicionants com són: 
  *La demolició estrictament necessària  

  *Una correcta evacuació de les aigües superficials 
  *Evacuació a la xarxa de clavegueram amb funcionament per gravetat 
  *Connexió amb la vialitat existent   

 
 Seccions 

La secció transversal del carrer Paral·lel és de 11,00 m el primer tram fins al PAU Bell-lloc. I 
de 12,00 m en el tram que dóna front al PAU Bell-lloc, d’acord amb el projecte de 
reparcel·lació i urbanització d’aquest sector.  

 Es mantindrà ample de calçada de 7,60 m. La vorada remuntable de formigó de 20x15 cm 
permet l’accés al garatges sense necessitat de gual específics. Les voreres de 1,50 m d’amplada, 
i es deixarà en front del PAU Bell-lloc  l’espai restant d’1,00 m fins arribar al límit de l’espai 
públic, en previsió d’altres serveis quan s’executa la urbanització d’aquest sector. 

 
 Pavimentació 

Pavimentació de les voreres amb panot gris de 30x30 amb sis pastilles de 2,5 cm de gruix,  
col·locats amb  morter 1:3 (M-160) de 2 a 3 cm de gruix i damunt la base de formigó de 10 cm 
gruix com a mínim (tipus H-200). Es segellaran amb beurada de ciment pòrtland. 
 
Passos de vianants adaptats/accessibles, senyalitzat amb panot de formigó 20x20x2,50 cm amb 
acabat superficial continuo acanalat recte i paral·lel amb una profunditat màxima de 5 cm.  
 
En annex 3: Ferms i paviments es justifica la secció estructurals de paviment adoptada. 

 
Xarxa de clavegueram. 
 
El punt de connexió de la nova xarxa es troba al pou existent al carrer Camí de Bell-lloc. I 
permet obtenir una pendent adequada a la xarxa. 
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La xarxa de clavegueram a instal·lar serà per a la recollida de les aigües pluvials i residuals 
estarà formada per: 
Tub de polietilè d’alta densitat HDPE de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa 
corrugada, de diàmetre nominal exterior 400 mm i 300 mm, amb unió de maniguets. 
El tram compres entre el P1 i P3 es protegirà amb un mínim de 20 cm de formigó HM-
20/P/20/I per sobre de la directriu superior de la canonada. 
 
Pous de nova construcció de formigó prefabricat de diàmetre 1,00 m. de diàmetre interior. A 
més a més es procedirà als arranjaments necessaris al pou existent de connexió, amb bastiment i 
tapa de fosa dúctil, amb un pas lliure de 600 mm i classe D400. L’accés es realitzarà 
mitjançant graons de polipropilè. 
 
Caixes per a embornals de formigó prefabricat de 70x40x70 cm, tipus Imbo 7 de Benito, amb 
bastiment i reixa practicable de fosa tipus  Delta 50 V (R0766) 625x395x70mm.   
La connexió a la xarxa amb tub de PVC-U de paret llisa massissa per a sanejament sense 
pressió de diàmetre nominal 200 mm, amb peça especial d’unió de PE tipus clip de connexió a 
la xarxa general i sobre llit de formigó de 10 cm de gruix i reblert amb formigó fins a 20 cm 
sobre el tub. 
 
Escomeses domiciliàries de connexió a la xarxa general amb tub de polietilè d’alta densitat 
HDPE de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de diàmetre nominal 
exterior 200 mm, amb peça especial d’unió de PE tipus clip.  
 
Es determinarà en obra la possibilitat de conserva la xarxa de sanejament existent en el tram 
edificat de la façana est del carrer, la qual cosa permetria mantenir les connexions existent en 
aquest tram. 
 
Xarxa d’abastament d’aigua. 
 
Substitució de les canonades actual i noves canonades per donar compliment al pla direcció per 
al subministrament d’aigua potable del municipi.  
Estarà formada per: 
Tub de polietilè de designació PE100 Pn10 de diàmetre nominal 110 i 63 mm 
Vàlvula de comporta, amb junta elàstica, de fosa dúctil GGG50, pintada amb pintura epoxi, de 
diàmetre 50 mm i 100 mm de Pn 16, unió amb brides, trampilló telescòpic i tapa de registre.  
Escomesa domiciliària: collarí de fosa instal·lat sobre canonada, tram de canonada de polietilè 
de DN 25 mm.  
La instal·lació s’executarà d’acord amb les prescripcions tècniques de la companyia de serveis 
de SOREA, que te la concessió municipal de la xarxa d'abastament de les aigua potable. 
 
Xarxa d’enllumenat públic. 
 
En aquest capítol, les obres a executar corresponen a l’obra civil necessària per a les noves 
instal·lacions d’enllumenat  previstes en el projecte específic redactat a l’efecte:  
 
Tub corrugat de polietilè, de doble paret, llisa interior i corrugada exterior, de 90 mm de 
diàmetre nominal, en rasa de 60 cm de fondària. Se senyalitzarà amb banda continua que 
adverteixi  l’existència de l’estesa elèctrica.  
Creuaments de vial: Canalització amb prisma de formigó de 40x20 amb dos tub de polietilè de 
90 mm de diàmetre nominal en rasa de 70/90 cm de fondària. Se senyalitzarà amb banda 
continua que adverteixi  l’existència de l’estesa elèctrica.  
Arquetes de formigó prefabricades sense fons amb marc i tapa de fossa. 
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5. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES. 
 

En aquest projecte es descriu cadascun dels elements que configuren el projecte d’urbanització, 
tal com es detalla en els plànols. 

  
 5.1. Replanteig general de les obres.  
 

 Es procedirà al replanteig general de les obres i en particular, es comprovarà el punt de 
desguàs de la xarxa de sanejament i els punts de connexió de la xarxa d’abastament.  

 S’efectuaran les cales necessàries per determinar la el traçat dels serveis existent 
(Endesa, Telefònica) i la possible afectació dels mateixos.   

 
5.2. Moviment de terres i formació de l’esplanada. 

 
 Efectuat el replanteig general de les obres, es procedirà a la demolició dels elements a 

enderrocar i a l’excavació de terres per a la formació de la caixa del paviment i retirada 
del materials resultants. La caixa de paviment tindrà un pendent transversal del 2%. 
 
Si l’excavació prevista (gruix 45 cm) afectes a serveis existent, es disminuirà el seu gruix 
fins a 20 cm per sobre del servei en la zona de canalització afectada. 
 
Es comprovarà, els perfils longitudinals i transversal del terreny, així com la qualitat dels 
sòls. 

 A continuació es procedirà a l’excavació de rases per l’allotjament de la xarxa de 
clavegueram i dels encreuaments de vial.  

 La xarxa de clavegueram s’iniciarà amb l’execució del seu creuament amb a sèquia de 
reg existent. 
El reblert i compactació de totes les rases farà per tongades no majors de 20 cm. amb 
terres procedents de la pròpia excavació, si aquestes compleixen el Plec General de 
Condicions. 

 Les tongades es piconaran amb picó vibrant, amb les degudes precaucions per no danyar 
els conductes, fins aconseguir una densitat igual o superior al 95 % del P.M. 

 
 Efectuada la xarxa de clavegueram, s’efectuarà la caixa de paviment amb material de 

préstec seleccionat amb un gruix de 45 cm i damunt d’aquest es construirà la subbase 
granular de 20 cm de gruix i pendent transversal del 2%. La construcció de la base 
granular s’efectuarà desprès de la implantació dels serveis per les voreres i 
immediatament abans del paviment asfàltic.   

  
5.3. Construcció del clavegueram i dels encreuaments de vial. 

 
5.3.1. Allotjament del tubs. 

 
 La xarxa de clavegueram es resolt, mitjançant tubs de polietilè HDPE, tipus B,   

amb paret estructurada, llissa interior i corrugada exterior, de rigidesa anular SN 
8 kN/m2, de diàmetre indicats en els plànols amb junta elàstica i maniguet 
d’unió, assentat sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I i recobriment 
fins a mig tub. Es protegirà amb un recobriment protector de formigó sempre que 
la part superior del tub estigui a menys d’1m respecte de la rasant del paviment 
acabat. 
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Instal·lats els tubs i efectuades les connexions dels embornals i de les parcel·les, 
es procedirà al reblert i piconat de les rases amb material adequat procedent de la 
pròpia excavació. 
 
 

5.3.2 Pous de registre i embornals. 
 
 Es construiran els pous de registre i embornals que es situaran a distància 

convenient i no inferiors a 30 m, tal com s’indica en els plànols. Seran de 
formigó prefabricat. S’adjunta plànol de detall del mateix. 

 Es considera que cada embornal té capacitat per recollir 250 m2 , i a partir 
d’aquí s’ha obtingut la distància  a la qual s’han de col·locar, en funció de la 
secció tipus de cada vial. Es connectaran a la xarxa de clavegueram mitjançant 
canonada de PVC de 20 cm de diàmetre. 

 
5.4. Implantació de la xarxa d’abastament d’aigua. 

 
5.4.1 Col·locació de les canonades. 

 
  Efectuades les rases per l’allotjament dels tubs a una fondària no inferior a 60 

cm., amidats des  de la rasant de la vorera i trobant-se aquestes netes i 
anivellades, es col·locarà la canonada de polietilè de alta densitat i 10 atm. de 
pressió, de diàmetres indicats en els plànols, sobre llit de sorra i serpentejant, per 
contraresta les contraccions provocades per variacions de temperatura. 

  Estirada la canonada i abans de tapar les unions dels tubs, s’efectuarà la prova 
d’estanqueïtat. Efectuada aquesta es procedirà a cobrir la canonada amb sorra. 

  En els encreuaments de vials, s’estima necessari procedir a la protecció de la 
canonada amb la solució dibuixada en els plànols. 

  Les distàncies mínimes de servitud envers els altres serveis: 
  La canalització de l’aigua  haurà de respectar unes distàncies de seguretat en 

paral·lelismes i encreuaments amb certs serveis que gaudeixin d’una legislació 
especifica, com són els cables elèctrics de baixa i mitja tensió i les canalitzacions 
de gas. 

  Instal·lats els tubs, efectuades les connexions i realitzada la prova d’estanqueïtat, 
es procedirà al reblert de rases. 

 
  Les distàncies mínimes de servitud envers els altres serveis: 
 
    Encreuaments  Paral·lelisme 
    G              0,20 G            0,25 
    A             0,20 A             0,20 
    BT     0,25 BT         0,25 
    MT 0,25 MT          0,20 
    T              0,20 en tubs  T              0,20 
     A façana  0,40 
 

5.4.2 Elements singulars. 
 
  S’han previst i pressupostats els hidrant i les claus de pas, que s’han estimat 

necessàries per al  tall i entroncament dels diferents trams.  
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5.5. Enllumenat públic. 
 

5.5.1. Col·locació de les canonades. 
  Les distàncies mínimes de servitud envers els altres serveis: 
 
    Encreuaments  Paral·lelisme 
    G              0,20 G            0,25 
    A             0,20 A             0,20 
    BT     0,25 BT         0,25 
    MT 0,25 MT          0,20 
    T              0,20 en tubs  T              0,20 
     A façana  0,40 

5.5.2. Elements singulars. 
 
  Els bàculs, quadres de maniobra i arquetes es disposaran d’acord amb la solució 

indicades en el projecte d’enllumenat específic. 
 
 5.6. Encintat de voreres. 

 
 S’executarà mitjançant vorada recta de formigó bicapa de les dimensions especificades 

en els plànols i sobre base de 37x25 cm de formigó HM-20/P/40I, i  rejuntat amb morter 
de c. p.  

 
 5.7. Paviment de voreres. 
 
 Efectuat l’encintat de voreres i la implantació de les xarxes de serveis, es procedirà a la 

pavimentació de voreres sobre subbase de grava de 10 cm de gruix damunt sòl adequat i 
compactat al 90 % del proctor modificat, base de formigó de 10 cm. de gruix sobre la 
qual s’assentarà un paviment de rajola hidràulica “panot” de 30x30x2,50 cm. col·locat a 
l’estesa amb morter de ciment. 

 Per facilitar l’evacuació de les aigües de pluja, se l’hi donarà una pendent del 2% cap a 
calçada. 

 
5.8. Paviment de calçada. 
 

Per tal d’aconseguir una esplanada E-1, es portarà a terme els treballs d’excavació, que 
permeti construir una capa de 45 cm de gruix de sòl seleccionat tipus 2 (art.330 del PG-
3) que ha de garantir una Explanada E1.  

 
Amb funció del tipus de trànsit i de d’aquest tipus esplanada (E1), s’ha determinat el 
tipus de paviment.  

 
 La pavimentació de calçada constarà d’una subbase de tot-ú artificial, amb un gruix de 

20 cm (construïda immediatament desprès  de la xarxa de clavegueram) i una base 
granular de tot-ú artificial, també de 20 cm de  compactat al 95% del P.M. Sobre el tot-ú 
artificial i prèvia emprimació mitjançant emulsió bituminosa catiònica tipus  C60BF4 
IMP i dotació 1,2 kg/m2, es col·locarà una capa base de mescla bituminosa en calent de 
5 cm de gruix tipus AC 22 base 50/70 G i damunt d’aquesta previ reg d’adherència  
tipus C60B4 TER o C60B3 TER amb una dotació de 1 kg/m2, la capa de rodadura de 
mescla bituminosa en calent de 5 cm de gruix del tipus AC 16 surf B 50/70 D   amb 
granulat granític i compactat al 98% de l’assaig Marshall.  

 
S’executarà rigola de formigó de HM-20 de 30x25 cm i pendent del 10% cap a la vorera. 
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6. TERMINI D’EXECUCIÓ. 
 
 Donada la naturalesa de les obres i les condicions particulars de les mateixes es preveu una 

durada de les obres de 4 mesos 
 
 
7. CONTROL DE QUALITAT. 
 

El tipus i nombre d’assaig a realitzar durant l’obra, tant en la recepció del material, com en el 
de control de fabricació i posada en obra serà el definit per la  Direcció  d’obra,  segons: Annex 

4: Pla de Control de Qualitat. 

L’import fins a l % del pressupost de contracta de l’obra anirà a càrrec del contractista. 
 
 
8. COMPLIMENT DE LA NORMATIVA VIGENT. 
 

8.1. Declaració d’obra completa. (RD 1098/2001, de 12 d’octubre) 
 

En compliment de l’art. 127.2 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel que 
s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions públiques, 
i de 12.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP 
2017),  es manifesta que el present projecte comprèn una obra complerta,  ja que conté 
tots i cadascun dels elements que són precisos per a la utilització de l’obra és susceptible 
de ser lliurada per l’ús general o al servei corresponent, sense perjudici de les ulteriors 
ampliacions, de que posteriorment pugui ser objecte. 
Així mateix, es fa consta que l’obra compleix els requisits per la LCSP  i, concretament, 
allò reflectit a l’article 233 de la mateixa. 

 
8.2. Regulació d’enderrocs i altres residus de la construcció. 
 

Es compleix allò establert pel Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i 
altres residus de la construcció i del Decret 161/2001 de 12 de juny   de modificació, 
així com del Real Decret 105/2008, Regulador de la producció i gestió de residus de 
construcció i demolició.   
En annex 2: Gestió de residus, es justifica el seu compliment. 

 
8.3. Compliment del Codi d’Accessibilitat de Catalunya.   
 

El present projecte compleix en allò que li és d’aplicació l’establert pel Decret 135/95, de 
24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de 
l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques  i d’aprovació del Codi 
d’accessibilitat. 
Tots els itineraris estan adaptats. Els passos de vianants i aparcaments disposen dels 
requisits exigits.  

 
8.4. Compliment del Decret 241/94 sobre condicions urbanístiques i protecció d’incendis.  
  
 El present projecte amb els requisit establerts en el Decret 241/94, de 26 de juliol, sobre 

condicions urbanístiques i protecció contra incendis en els edificis. 
 Particularment es disposaran hidrants per a incendis a una distància tal, que qualsevol 

punt d’una façana a nivell de rasant estigui a menys de 100 m d’un hidrant 
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9. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTE 
 

D’acord amb l’art 77 de la  Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per 
la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, no és exigible la classificació en 
els contractes d’obres de valor inferior a 500.000,00 euros. 

 
 
 
10. PRESSUPOST  
  
 El pressupost d’Execució Material de les obres puja la quantitat de: 
 DOS-CENTS CINQUANTA-QUATRE MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-VUIT 

EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS.    
( 254.488,80 EUROS). 

 
 El pressupost d’execució per Contracta de les obres puja la quantitat de: 
 TRES-CENTS SEIXANTA-SIS MIL QUATRE-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB 

QUARANTA-DOS CÈNTIMS. 
(366.438,42 EUROS). 

 
 

Alcoletge , maig de 2019 
Sg. Lluís Castelló Gendre, arquitecte 
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Projecte d’urbanització carrer Paral·lel. 
 
 
 
 

ANNEX 1 : COMPANYIES DE SERVEIS  
 

 
 
S’adjunta les còpies de la informació gràfica i escrita facilitada telemàticament per les 
companyies de serveis afectades per les obres d’urbanització. 
 
 
 
Amb caràcter previ a l’inici de les obres, caldrà disposar de l’Acta de Control d’Obres que 
afecten a la xarxa elèctrica de distribució soterrada, conforme l’Ordre TIC/341/2003, de 22 
de juliol, per la qual s’aprova el procediment de control aplicable a les obres que afectin la 
xarxa de distribució elèctrica soterrada. 
 

 



 



Ref: 451784

Señores:

En relación a su solicitud con fecha 28/01/2019, Ref: 451784, les adjuntamos el
grafiado de los planos solicitados correspondientes a las instalaciones subterráneas
de ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L.

Por otro lado, les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo, ya que
pueden haber resultado afectados por la topografía del terreno y/o otros trabajos, y
tienen validez para el proyecto.

Les recordamos que de acuerdo con la Orden TIC 341 de 22 de julio a la hora de la
ejecución de este proyecto, deberán volver a solicitarnos servicios y, dependiendo
de la zona de afectación, realizar el reconocimiento y firma de la Acta de Control.

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

Anexos:
Planos, numerados 451784 - 12095197 - BT, 451784 - 12095160 - AT-MT, 451784 -
12095161 - AT-MT, 451784 - 12095162 - AT-MT, 451784 - 12095199 - BT, 451784 -
12095198 - BT
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RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD 
 

1. Como cumplimiento del artículo 24 apartado 2 de la Ley 31 de 1995 de 
Prevención de Riesgos Laborales, les informamos de los riesgos inherentes a 
la propia instalación eléctrica: riesgo de paso de corriente y riesgo de 
cortocircuito. 

 
2. El personal que efectúe la apertura, en el momento de realización de catas 

para la localización de cables eléctricos, añada a su equipo de protección 
individual (EPI), elementos que aumenten la seguridad personal ante posibles 
contactos eléctricos, directos e indirectos, y cortocircuitos, tales como: 

 
a) Guantes aislantes que se puedan colocar debajo de los de protección 

mecánica. 
 

b) Botas aislantes 
 
c) Gafas de protección   

 
3. Señalizar la zona de existencia de cables. 
 
4. No descubrir los cables hasta que no sea necesario. 

 
5. Mantener descubiertos los cables el menor tiempo posible. 

 
6. Si se ha de trabajar en proximidad de cables descubiertos, taparlos con 

placas de neopreno y si están en el paso de personas disponer de elementos 
que eviten pisar los cables. 

 
7. Sujetar los cables mediante placas de neopreno y cuerdas aislantes, si por 

motivos de ejecución de la obra hubiera cables descolgados, de forma que no 
queden forzados ni con ángulos cerrados, de forma que mantengan su 
posición inicial. 

 
8. Realizar las operaciones 5 y 6 bajo supervisión de personal cualificado. 

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

• La futura traza de la canalización. 
• La cota del eje de la canalización. 
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RESTITUCIÓN DE LAS PROTECCIONES DE LOS CABLES 
 
Las líneas eléctricas deben quedar protegidas de posibles agresiones externas, y 
por ello se han de señalizar y proteger. Una vez se haya descubierto un cable o 
cables eléctricos se debe restituir las protecciones tal como indica la figura siguiente 
y atendiendo a los procedimientos de Endesa Distribución Eléctrica DMH001 (MT) y 
CML003 (BT). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En caso de dudas o configuraciones complejas, consultar con la Zona de 
Distribución correspondiente de ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L... 
 
Todas estas indicaciones quedan supeditadas a las instrucciones puntuales del 
personal técnico de ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L... 
 
SEPARACIÓN DE SERVICIOS 
 
Se debe seguir lo ordenado en el Decreto 120/1992 de 28 de Abril, modificado 
parcialmente por el Decreto 196/1992, así como lo indicado en la Orden del 5 de 
julio de 1993 (DOG 1782 11-8-93). 
 
 
 
 



 





 





 



Dirección Operaciones Catalunya
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
Av. Madrid, 204 – 08014 BARCELONA

S/Referencia:

N/Referencia: 451784-12095174

Fecha: 30/01/2019

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(308142.989/4613451.295)
Projecte: 451784
Coordenades: 308142.989,4613451.295

Sin embargo, debemos comunicarles que, debido a que se trata de una información
aproximada, en caso de que nuestros servicios resulten dañados, no se podrá eludir
ninguna responsabilidad alegando que la mencionada información es defectuosa, ya
que debe tenerse en cuenta que los datos, planos y acotaciones son orientativos,
debido a que nuestras instalaciones y su entorno geográfico sufren constantes
modificaciones.

Por otra parte, les significamos que la información que se proporciona es sobre las
infraestructuras canalizadas y/o enterradas, no respecto de las aéreas de las que
sólo se señalan sus apoyos, pudiéndose obtener en levantamiento visual de las
mismas en visita sobre el terreno.

Si resultase necesaria la modificación de nuestras instalaciones telefónicas, deberán
solicitarla a la dirección de correo electrónico: ingenieriaeste@telefonica.com

Atentamente,

Francisco Ridao Rodríguez
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II



Dirección Operaciones Catalunya
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
Av. Madrid, 204 – 08014 BARCELONA

S/Referencia:

N/Referencia: 451784-12095173

Fecha: 30/01/2019

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(308142.989/4613325.070)
Projecte: 451784
Coordenades: 308142.989,4613325.07

Sin embargo, debemos comunicarles que, debido a que se trata de una información
aproximada, en caso de que nuestros servicios resulten dañados, no se podrá eludir
ninguna responsabilidad alegando que la mencionada información es defectuosa, ya
que debe tenerse en cuenta que los datos, planos y acotaciones son orientativos,
debido a que nuestras instalaciones y su entorno geográfico sufren constantes
modificaciones.

Por otra parte, les significamos que la información que se proporciona es sobre las
infraestructuras canalizadas y/o enterradas, no respecto de las aéreas de las que
sólo se señalan sus apoyos, pudiéndose obtener en levantamiento visual de las
mismas en visita sobre el terreno.

Si resultase necesaria la modificación de nuestras instalaciones telefónicas, deberán
solicitarla a la dirección de correo electrónico: ingenieriaeste@telefonica.com

Atentamente,

Francisco Ridao Rodríguez
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II



Dirección Operaciones Catalunya
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
Av. Madrid, 204 – 08014 BARCELONA

S/Referencia:

N/Referencia: 451784-12095172

Fecha: 30/01/2019

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(308142.989/4613198.845)
Projecte: 451784
Coordenades: 308142.989,4613198.845

Sin embargo, debemos comunicarles que, debido a que se trata de una información
aproximada, en caso de que nuestros servicios resulten dañados, no se podrá eludir
ninguna responsabilidad alegando que la mencionada información es defectuosa, ya
que debe tenerse en cuenta que los datos, planos y acotaciones son orientativos,
debido a que nuestras instalaciones y su entorno geográfico sufren constantes
modificaciones.

Por otra parte, les significamos que la información que se proporciona es sobre las
infraestructuras canalizadas y/o enterradas, no respecto de las aéreas de las que
sólo se señalan sus apoyos, pudiéndose obtener en levantamiento visual de las
mismas en visita sobre el terreno.

Si resultase necesaria la modificación de nuestras instalaciones telefónicas, deberán
solicitarla a la dirección de correo electrónico: ingenieriaeste@telefonica.com

Atentamente,

Francisco Ridao Rodríguez
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
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Condicionantes Particulares Nedgia Catalunya, S.A. 
 

Es de nuestro interés poner en su conocimiento los condicionantes que habrá de observar en los trabajos en 

proximidad de instalaciones propiedad de Nedgia Catalunya, S.A. y/o Gas Natural Redes GLP, S.A. (en adelante 

NEDGIA): 

• La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del 

solicitante el uso indebido de la misma. 

• El plano que se les envía refleja la situación aproximada de las instalaciones propiedad de NEDGIA.  

• Los datos contenidos en los planos tienen carácter orientativo: corresponden a lo registrado en nuestros ar-

chivos hasta el día de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de responder fiel-

mente a la realidad de la ubicación de las instalaciones grafiadas.  

• La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede haber 

variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la red, como 

las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En consecuencia, por 

razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano en las inmediaciones de las 

redes de NEDGIA. 

• Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses 

de la fecha actual, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de actua-

lización de la información. 

• El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de NEDGIA al proyecto de 

obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y per-

juicios a nuestras instalaciones. 

• En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han 

incluido en los planos anexados. 

• La entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a NEDGIA al menos con 72 horas de antela-

ción, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito que se 

anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada en la 

solicitud de la información a través de la plataforma de internet. La dirección de envío de esta documen-

tación es uinicio@nedgia.es: 

• Si fuera necesario realizar calas de investigación deberán realizarse en presencia de personal de NEDGIA. 

• El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 

de color negro para la distribución de gas.  

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente 

por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros 

servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules. 

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 

una vez colocado el tubo en la zanja.   
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o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 

100 naranja: 

� La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm 

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

� Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 

• Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por 

lo que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar daños, deberá 

ponerse esta circunstancia en conocimiento de NEDGIA con objeto de establecer los pasos necesarios debi-

damente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar. 

• Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones como 

arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizándose en todo momento el acceso a la canalización 

de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados. 

• Si se producen desmontes en las proximidades de la tubería, pudiendo en su situación final provocar desliza-

mientos o movimientos del terreno soporte de la conducción, deberán ser objeto de un estudio particular, 

determinando en cada caso, si no las hubiera, las protecciones adecuadas, al objeto de evitar los mismos. 

• En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estará limitado, de 

acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorización 

especial del Órgano Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la 

velocidad de las partículas en el emplazamiento de la tubería no supere en ningún momento los 30 mm/s. 

• Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se 

comunicará al responsable indicado de NEDGIA, procediendo el contratista a proteger y soportar la tubería de 

gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo imprescindible 

y las canalizaciones se taparán en presencia de técnicos de NEDGIA. 

• Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar desperfectos 

en el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el mismo, será reparado antes 

de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un punto de corrosión acelerado que desem-

bocaría en una perforación de la tubería. 

• Las tuberías de acero al carbono están protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento aislante y un 

sistema eléctrico de protección catódica. Para el correcto funcionamiento de esta protección es de vital impor-

tancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicará a NEDGIA cualquier daño que se advierta en el 

mismo. 

• En el caso de tuberías de acerose instalarán una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por NEDGIA) 

de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de NEDGIA, con objeto de medir y calibrar la posible influencia 

de la Protección Catódica a los gasoductos y viceversa. 
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• En el caso de que se efectúen compactaciones, siempre se contactará con el personal de Servicio Técnico 

designado por NEDGIA de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a cabo 

dicha actuación, asegurando queésta se realizará de forma que la transmisión de vibraciones a la tubería de 

gas no supere los 30 mm por segundo. 

• La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de NEDGIA deberá estar en posesión 

de los planos de las instalaciones existentes en la zona. 

• Deberá comunicarse a NEDGIA la aparición de cualquier registro o accesorio complementario de la instalación 

de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre que no esté 

definido en los planos de servicios suministrados.  

En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberías de gas pueden existir otras canalizaciones 

complementarias destinadas a la transmisión de datos, por lo que deberán extremarse las precauciones 

cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones. 

• Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones 

será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales 

de obra. 

• En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, NEDGIA se reserva el derecho a emprender las acciones 

legales que considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar. 

• Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, serán 

por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de 

suministro de gas. 

• Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar sean 

canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias míni-

mas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación vigente y 

se debe comprobar, mediante el código de colores, la presión de la red próxima a su actuación. Se adjunta 

tabla resumen: 

 

DISTANCIA RANGO CRUCE PARALELISMO 

MÍNIMA 

MOP < 5 bar 0,2 m 0,2 m 

MOP >= 5 bar(*) 0,2 m 0,4 m 

Recomendada 

MOP < 5 bar 0,6 m 0,4 m 

MOP >= 5 bar (*) 0,8 m 0,6 (1) m 

 
(1) 2,5 m en zona semiurbana y 5 m en zona rural 
(*)   Para P> 16 bar y distancia <10 metros es necesario consultar condiciones a Distribuidora. 
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En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a NEDGIA, para 

adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente puntualización: 

o Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma UNE 

60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 ó 10 metros a cada lado del eje de la canalización, en la cual la 

ejecución de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de seguridad de 

la misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohíben las obras incluidas como prohibidas en la 

zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instalación, para la 

adopción de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalización. 

• Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad 

la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota estimada de la 

tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose exclusivamente el uso 

de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento. 

• Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc., que pueden afectar a la tubería por debajo 

o lateralmente requerirán especial atención. 

• Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos 

de los riesgos de las instalaciones: 

o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades 

empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, NEDGIA informa a la empresa solici-

tante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal de 

explotación, es decir, CON gas a presión. 

o Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las instala-

ciones de gas. 

o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente 

todo tipo de trabajos en el entorno de la instalación y avisar de inmediato al Centro de Control de Atención 

de Urgencias de NEDGIA, comunicando esta circunstancia. 

o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los 

condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias 

en función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las medidas 

preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar. 

o En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones 

Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción. 

o En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los tra-

bajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de sus 

empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que sean 

necesarias. 

o Si para ello fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, rogamos nos lo 

soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos. 
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o Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control deAtención de Urgencias) de NEDGIA 

para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo:900.750.750 (24 horas 

durante todos los días del año) 

 

 

ESTAS INSTRUCCIONES ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN 

EL LUGAR DE TRABAJO 

 
 
  



 

6 de 9 
 

MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES Y CONDICIONANTES TÉCNICOS 
 
 
Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, pre-
viamente al inicio de las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desvío 
indicando como referencia el nº de solicitud de información, al objeto de proceder a la firma 
del acuerdo correspondiente y efectuar el pago de la cantidad establecida. Las solicitudes 
deben dirigirse a la siguiente dirección: 
 
 OFICINA TÉCNICA 
 Plaça del Gas, 1. Edificio C Planta 1. 
 08003. BARCELONA. 
 

O bien a la dirección de correo electrónico: sdesplazamien@nedgia.es 
 
Asimismo, nos ponemos a su disposición para estudiar los Condicionantes Técnicos, especí-
ficos a su tipología de obra, o las soluciones posibles para minimizar las interferencias entre 
las obras a ejecutar y las instalaciones de gas existentes en la zona. 
 
Para ello, es necesario que se ponga en contacto con esta Unidad y que nos faciliten su 
documentación (planos, detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades de 
la red de NEDGIA. 
 
 
 
 
 
Nedgia Catalunya, S.A. 
Gas Natural Redes GLP, S.A. 
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NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRAQUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS 
 

 

Ntra Refª: (cítese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de información realizada a 
través de la Plataforma web) 
 
 
DESTINATARIO: Empresa Distribuidora / Servicios Técnicos: ............................................................  
 
Dirección:  ..............................................................................................................................................  
 
Tel: ...............................................................  
Fax: ..............................................................  

 
- Razón Social de la empresa  

ejecutora de las obras: ...................................................................................................................  
 

- Domicilio de la empresa  
ejecutora de las obras: ...................................................................................................................  
 

- Lugar de las obras:  ........................................................................................................................  
 
- Denominación de la obra:  ..............................................................................................................  

 

- Objeto de la obra: ...........................................................................................................................  
 
- Fecha de inicio de ejecución de obras:  .........................................................................................  

 

- Duración prevista de las obras:  .....................................................................................................  
 

- Nombre del Jefe de Obra:  .............................................................................................................  
 

- Teléfono de contacto con el Jefe de Obra:  ....................................................................................  
 

- Observaciones:  ..............................................................................................................................  
 
Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Nedgia Catalunya, S.A. y Gas Natural 
Redes GLP, S.A. y utilizarlas adecuadamente para evitar daños en la instalaciones de distribución de 
gas durante los trabajos que se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006). 
 
(Lugar y fecha) ........................................... a...... de ............................ de ..........  
 
Empresa Constructora 
P.P. 
 
 
 
Fdo. (Indíquese nombre y apellidos) 
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INTRODUCCIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO DE COLOR 

NEGRO 
En la cartografía disponible en la web de información de servicios existentes (eWise), correspondiente a las 

redes de distribución de NEDGIA, se identificará la tubería de Polietileno de color negro con un código diferente 

al objeto de facilitar su identificación previa antes del inicio de la obra: 

 

Código PN: Tubería de Polietileno Negro instalada 

Código PE: Tubería de Polietileno Naranja/Amarillo instalado 
 

 

 

 

El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 

de color negro para la distribución de gas.  

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente 

por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros 

servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules. 

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 

una vez colocado el tubo en la zanja.   

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 

100 naranja: 

� La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm 

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

� Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 
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Ejemplo de visualización 
 

 



 





 



 
 

1/3 

En relación a su solicitud, les adjuntamos la información de los servicios existentes 
gestionados por SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, S.A. (en adelante 
SOREA)  en la zona solicitada. 

La información aportada es de uso exclusivo para el solicitante y para el proyecto indicado, el 
cual tiene una validez máxima de 3 meses a partir de la fecha de su obtención, siendo 
responsabilidad del peticionario, el uso que se haga de la información facilitada. 

Les indicamos que la información facilitada es tan sólo a título orientativo, puesto que puede 
haber resultado afectada por la topografía del terreno y/u otros trabajos de terceros en la 
zona. Por este motivo, esta información no puede ser considerada como garantía absoluta de 
responder fielmente a la ubicación exacta de las infraestructuras existentes. 

La entrega de esta información no supone ninguna autorización ni conformidad por parte de 
SOREA al proyecto en curso. En el caso de que ustedes produzcan cualquier daño a las 
infraestructuras gestionadas por SOREA no podrán eludir ninguna responsabilidad por los 
daños y perjuicios, directos o indirectos, ocasionados a SOREA o a terceros, alegando que la 
información entregada es defectuosa. 

 

1. Condiciones Particulares sobre servicios afectados en la redacción de 
Proyectos 

 

Se entenderá como servicio afectado, no sólo aquel servicio existente que imposibilita la 
ejecución de una obra (que afecta la ejecución de la obra), sino que también lo es todo aquel 
servicio existente al que se le modifican sus condiciones iniciales, sobre todo las de 
accesibilidad por futuros mantenimientos y/o reparaciones del mismo (que es afectado por la 
obra). Por lo tanto, hay que considerar y prever todas las condiciones señaladas en el 
apartado 3 de este escrito, Condiciones Particulares de obligado cumplimiento para garantizar 
la integridad y la accesibilidad a las instalaciones de SOREA. 

 En caso de detectar una posible afectación en la red existente de agua potable en fase de 
proyecto, el estudio técnico-económico de las soluciones a las diferentes afectaciones que se 
puedan producir, de cualquier tipo, tendrá que ser realizado, o como mínimo validado, por 
SOREA. 
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Por lo tanto, en caso de detectar una posible afectación sobre la red existente será necesario 
que se pongan en contacto con SOREA para poder estudiar y analizar la solución más 
adecuada: 

 
Zona Dirección Electrónica 
Anoia serveisdzanoia@agbar.es 
Camp  serveisdzcamptarragona@agbar.es 

Catalunya Central serveisdzcatcentral@agbar.es 

Ebre serveisdzterresebre@agbar.es 

Girona Nord serveisdzgironanord@agbar.es 

Girona Sud serveisdzgironasud@agbar.es 

Lleida serveisdzlleida@agbar.es 

Maresme serveisdzmaresme@agbar.es 

Penedès - Garraf serveisdzpenedesgarraf@agbar.es 

Vallès Occidental Nord serveisdzvallesoccnord@agbar.es 

Vallès Occidental Sud serveisdzvallesoccsud@agbar.es 

Vallès Oriental serveisdzvallesoriental@agbar.es 

 
Para ver los municipios considerados en cada zona ver archivo adjunto. 
 

2. Condiciones Particulares sobre los servicios afectados en la ejecución 
de Obras 

 

La empresa ejecutora de los trabajos tendrá que tener en la obra la información vigente en lo 
referente a los servicios existentes en la zona gestionados por SOREA. 
El carácter orientativo de la información facilitada obliga en consecuencia a que, en caso de 
existir en la zona cualquier infraestructura gestionada por SOREA, se tendrá que verificar 
antes de iniciar las obras, las posibles afectaciones no contempladas en la fase de Proyecto 
con la realización de catas manuales que permitan localizar adecuadamente las tuberías en 
la zona afectada. En este caso se tendrá que contactar mediante la dirección electrónica 
anteriormente mencionada para, en caso necesario, acordar la fecha de realización de las 
catas para la asistencia a las mismas del personal de SOREA. 

 En caso de no producirse ninguna afectación sobre la red, es igualmente obligatorio tomar 
las precauciones necesarias, como también poner los medios que hagan falta para garantizar 
la integridad y accesibilidad a las tuberías gestionadas por SOREA, a los elementos de 
maniobra y control y a las acometidas de los diferentes edificios. 

 

El envío de la información sobre los servicios existentes, no supone la autorización ni la 
conformidad por parte de SOREA al proyecto de obra en curso, ni libera a los ejecutores de la 
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obra de las responsabilidades por daños y perjuicios directos o indirectas causados a las 
instalaciones de SOREA. Por lo tanto, en caso de producirse daños a las instalaciones, 
SOREA se reserva el derecho a emprender las acciones legales que considere oportunas, así 
como el derecho a reclamar las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados. 
Además, todos los daños y perjuicios, directos o indirectas que se puedan derivar a terceros, 
sean materiales o personales, también serán a cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de la 
obra, incluyendo los daños y perjuicios derivados de un eventual corte de suministro. 
 
 
 

3. Condiciones Particulares de obligado cumplimiento para garantizar la 
integridad y la accesibilidad a las instalaciones de SOREA. 

 
Las instalaciones subterráneas de SOREA:  
 

1. No podrán quedar hormigonadas en ningún tramo, por pequeño que sea este. 

2. Tendrán que quedar libres de elementos de mobiliario urbano (contenedores, 
papeleras, señales de tráfico, farolas, armarios eléctricos, parterres, arbolado, 
semáforos, arquetas, marquesinas, pilones, aparcamientos…) encima de ellas. 

3. Las tuberías no están diseñadas para soportar grandes sobrecargas, con lo que no se 
podrá montar andamios, grúas o construir muros sobre las mismas 

4. Queda prohibido el acopio de material o equipos sobre las canalizaciones así como 
encima de los registros y arquetas de acceso a los elementos de maniobra y control, e 
hidrantes de protección contra incendios. 

5. Será necesario respetar y por lo tanto cumplir, las disposiciones legales vigentes, en 
cuanto a distancias de seguridad en los paralelismos y cruces con otros servicios y 
colocar las protecciones adecuadas en caso de ser necesario. 

 
En aquellos casos en los que no fuera posible cumplir con estos condicionantes se contactará 
con SOREA para poder estudiar y analizar las soluciones más adecuadas. Especialmente 
será necesaria una notificación previa cuándo: 
 

1. Fuera necesario modificar las profundidades de las tuberías respeto la rasante de 
acera y/o calzada. 

2. Por la ejecución de la obra, las infraestructuras enterradas queden al descubierto. 

 



ZONA MUNICIPIS

CABRERA D'ANOIA

VALLBONA D'ANOIA

CONSTANTI

CREIXELL

EL PLA DE SANTA MARIA

EL PONT D'ARMENTERA

LA POBLA DE MONTORNES

MONTROIG (URB. MASSOS D'EN BLADER)

PIRA

RODA DE BARÀ (URB. BARA, URB. COSTA DAURADA, URB. MARISOL, URB. LA 

SALOU

SOLIVELLA

TORREDEMBARRA

VALLS

VESPELLA

VILA-SECA

VIMBODI

ABADIA DE MONTSERRAT

AIGUAFREDA

ALP 

ALP - LA MOLINA

ALPENS

ARTES

AVIÀ

AVINYÓ

BALENYÀ 

BALSARENY

BELLVER DE CERDANYA

BERGA

BOLVIR (URBANITZACIÓ LA FERRETGETA)

CALLDETENES

CALLÚS

CASTELLBELL I EL VILAR

CASTELLGALÍ

CENTELLES

CERCS

COLLSUSPINA

FOLGUEROLES

FONTANALS DE LA CERDANYA

GAIÀ

ISÒVOL

LA POBLA DE LILLET

LES MASIES DE VOLTREGÀ

L'ESTANY

LLÍVIA

LLUÇÀ

MANLLEU

MONISTROL DE MONTSERRAT

MURA

ORISTÀ

PRATS DE LLUÇANÉS

PRATS I SANSOR

PRULLANS

PUIGCERDÀ

RIPOLL

RODA DE TER

SAGÀS

SALDES

SALLENT

SANTA MARIA DE CORCÓ

SANTA MARIA DE MELÈS

SANT BARTOMEU DEL GRAU

SANT BOI DE LLUÇANÉS

SANT FELIU SASSERRA

SANT HIPOLIT DE VOLTREGÀ

SANT JULIÀ DE VILATORTA

SANT MARTÍ DE CENTELLES

SANT VICENÇ DE CASTELLET

SANT VICENÇ DE TORELLÓ

SANTA EUGÈNIA DE BERGA

SÚRIA

TALAMANCA

TARADELL

TONA

TORELLÓ

VACARISSES - URBANITZACIÓ EL VENTAIOL

VILADRAU

CAMP

ANOIA

CATALUNYA CENTRAL



ZONA MUNICIPIS

AMPOSTA

ALCANAR

DELTEBRE

EL PERELLÓ

GANDESA

L'ALDEA 

MASDENVERGE

MORA D'EBRE

ROQUETES

SANT JAUME D'ENVEJA

SANTA BARBARA

TIVENYS

ULLDECONA

XERTA
ALBONS

BELLCAIRE D'EMPORDÀ

CAMPRODON (FONT-RUBI)

CAPMANY

CASTELLFOLLIT DE LA ROCA

COLERA

GARRIGUELLA

LA JONQUERA-ELS LíMITS

LA TALLADA D'EMPORDÀ

LES PRESES

L'ESCALA

LLANÇÀ

MIERES

OLOT

PALAU SAVARDERA

PAU

PORTBOU

RABÓS D'EMPORDÀ

RIUDAURA

ROSES

SELVA DE MAR

PORT DE LA SELVA

TORROELLA DE MONTGRÍ

ULLÀ

VENTALLÓ

VILADAMAT

VILAÜR

ARBÚCIES
BEGUR
CALONGE
FOIXÀ
FORALLAC
GUALTA
LA BISBAL D'EMPORDÀ
LA PERA
MAÇANET DE LA SELVA
CALONGE (URB. MAS ROS)
PALAFRUGELL
PALAU SATOR
PALS
PARLAVÀ
REGENCÓS
RUPIÀ
SANT HILARI SACALM
SILS 
STA. COLOMA DE FARNERS
TORRENT
TOSSA DE MAR
ULLASTRET

EBRE

GIRONA NORD

GIRONA SUD



ZONA MUNICIPIS

ALCARRÀS

ALBAGÈS

ALBESA

ALCANÓ

ALCOLETGE

ALGERRI

ARGENÇOLA

ARTESA DE SEGRE

ASPA

BALAGUER

BELLAGUARDA

BOVERA

CABANABONA

CASTELLÓ DE FARFANYA

CERVIÀ DE LES GARRIGUES

EL CÒGUL

EL PALAU D'ANGLESOLA

EL SOLERÀS

EL VILOSELL

ELS OMELLONS

ELS TORMS

ESPLUGA CALBA

FULLEDA

GRANYENA

GUISSONA

IVARS D'URGELL

JUNCOSA

JUNEDA

LA BARONIA DE RIALB

LA FLORESTA

LA FULIOLA

LA GRANADELLA

LES BORGES BLANQUES

LLARDECANS

MAIALS

MENÀRGUENS

MOLLERUSA

OLIOLA

OSSÓ DE SIÓ

POBLA CÉRVOLES

PONTS

PUIGVERT D'AGRAMUNT

SANAÜJA

SARROCA DE LLEIDA

TÀRREGA

TARRÉS

TORREBESSES

TORRELAMEU

VILAGRASSA

VILANOVA DE L'AGUDA

VINAIXA

XARXA EN ALTA CONSELL COMARCAL DEL MARESME (Palafolls, Malgrat de Mar, 
ALELLA

ARENYS DE MAR

ARENYS DE MUNT

CABRERA DE MAR

CABRILS

CALDES D'ESTRAC

CANET DE MAR

DOSRIUS

EL MASNOU

ÒRRIUS

PALAFOLLS

PINEDA DE MAR

PREMIÀ DE DALT

PREMIÀ DE MAR

SANT CEBRIÀ DE VALLALTA

SANT ISCLE DE VALLALTA

SANT POL DE MAR

SANT VICENÇ DE MONTALT

SANTA SUSANNA

TEIÀ

TIANA

VILASSAR DE DALT

LLEIDA

MARESME



ZONA MUNICIPIS

AQÜEDUCTE

BELLVEI

CALAFELL

CANYELLES

CASTELLET I LA GORNAL

CUBELLES

CUNIT

L'ARBOÇ

OLESA DE BONESVALLS

OLIVELLA

SANT CUGAT SESGARRIGUES

SANT PERE DE RIBES

SITGES

TORRELLES DE FOIX

BADIA DEL VALLÈS

CASTELLAR DEL VALLÈS

POLINYÀ

RIPOLLET

SANT LLORENÇ SAVALL

SENTMENAT 

CASTELLVÍ DE ROSANES

CERVELLÓ

COLLBATÓ

CORBERA DE LLOBREGAT

GELIDA

MARTORELL

RUBÍ

SANT CUGAT DEL VALLÈS

SANT LLORENÇ D'HORTONS
BIGUES I RIELLS

CANOVELLES

CASTELLCIR

CASTELLTERÇOL

GRANOLLERS

LA GARRIGA

LA LLAGOSTA

LA ROCA DEL VALLÈS

L'AMETLLA DEL VALLÈS

LES FRANQUESES DEL VALLÈS

LLIÇÀ D'AMUNT

LLINARS DEL VALLÈS

MARTORELLES

MOLLET DEL VALLÈS

SANT CELONI

SANT ANTONI DE VILAMAJOR (URB. SANT JULIÀ D'ALFOU) 

SANT QUIRZE SAFAJA

SANTA EULÀLIA DE RONÇANA

SANTA Mª MARTORELLES

TAGAMANENT

URB. CAN BOSCH (Santa Mª Palautordera)

URB. CAN PAGÀ (Santa Mª Palautordera)

URB. COLLSACREU (Arenys de Munt)

VALLGORGUINA

VALLROMANES

VILALBA SASSERRA

VILANOVA DEL VALLÈS

VALLÈS ORIENTAL

VALLÈS OCCIDENTAL NORD

VALLÈS OCCIDENTAL SUD

PENEDÈS - GARRAF
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En relación a su solicitud, les adjuntamos la información de los servicios existentes 
gestionados por SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, S.A. (en adelante 
SOREA)  en la zona solicitada. 

La información aportada es de uso exclusivo para el solicitante y para el proyecto indicado, el 
cual tiene una validez máxima de 3 meses a partir de la fecha de su obtención, siendo 
responsabilidad del peticionario, el uso que se haga de la información facilitada. 

Les indicamos que la información facilitada es tan sólo a título orientativo, puesto que puede 
haber resultado afectada por la topografía del terreno y/u otros trabajos de terceros en la 
zona. Por este motivo, esta información no puede ser considerada como garantía absoluta de 
responder fielmente a la ubicación exacta de las infraestructuras existentes. 

La entrega de esta información no supone ninguna autorización ni conformidad por parte de 
SOREA al proyecto en curso. En el caso de que ustedes produzcan cualquier daño a las 
infraestructuras gestionadas por SOREA no podrán eludir ninguna responsabilidad por los 
daños y perjuicios, directos o indirectos, ocasionados a SOREA o a terceros, alegando que la 
información entregada es defectuosa. 

 

1. Condiciones Particulares sobre servicios afectados en la redacción de 
Proyectos 

 

Se entenderá como servicio afectado, no sólo aquel servicio existente que imposibilita la 
ejecución de una obra (que afecta la ejecución de la obra), sino que también lo es todo aquel 
servicio existente al que se le modifican sus condiciones iniciales, sobre todo las de 
accesibilidad por futuros mantenimientos y/o reparaciones del mismo (que es afectado por la 
obra). Por lo tanto, hay que considerar y prever todas las condiciones señaladas en el 
apartado 3 de este escrito, Condiciones Particulares de obligado cumplimiento para garantizar 
la integridad y la accesibilidad a las instalaciones de SOREA. 

 En caso de detectar una posible afectación en la red existente de agua potable en fase de 
proyecto, el estudio técnico-económico de las soluciones a las diferentes afectaciones que se 
puedan producir, de cualquier tipo, tendrá que ser realizado, o como mínimo validado, por 
SOREA. 
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Por lo tanto, en caso de detectar una posible afectación sobre la red existente será necesario 
que se pongan en contacto con SOREA para poder estudiar y analizar la solución más 
adecuada: 

 
Zona Dirección Electrónica 
Anoia serveisdzanoia@agbar.es 
Camp  serveisdzcamptarragona@agbar.es 

Catalunya Central serveisdzcatcentral@agbar.es 

Ebre serveisdzterresebre@agbar.es 

Girona Nord serveisdzgironanord@agbar.es 

Girona Sud serveisdzgironasud@agbar.es 

Lleida serveisdzlleida@agbar.es 

Maresme serveisdzmaresme@agbar.es 

Penedès - Garraf serveisdzpenedesgarraf@agbar.es 

Vallès Occidental Nord serveisdzvallesoccnord@agbar.es 

Vallès Occidental Sud serveisdzvallesoccsud@agbar.es 

Vallès Oriental serveisdzvallesoriental@agbar.es 

 
Para ver los municipios considerados en cada zona ver archivo adjunto. 
 

2. Condiciones Particulares sobre los servicios afectados en la ejecución 
de Obras 

 

La empresa ejecutora de los trabajos tendrá que tener en la obra la información vigente en lo 
referente a los servicios existentes en la zona gestionados por SOREA. 
El carácter orientativo de la información facilitada obliga en consecuencia a que, en caso de 
existir en la zona cualquier infraestructura gestionada por SOREA, se tendrá que verificar 
antes de iniciar las obras, las posibles afectaciones no contempladas en la fase de Proyecto 
con la realización de catas manuales que permitan localizar adecuadamente las tuberías en 
la zona afectada. En este caso se tendrá que contactar mediante la dirección electrónica 
anteriormente mencionada para, en caso necesario, acordar la fecha de realización de las 
catas para la asistencia a las mismas del personal de SOREA. 

 En caso de no producirse ninguna afectación sobre la red, es igualmente obligatorio tomar 
las precauciones necesarias, como también poner los medios que hagan falta para garantizar 
la integridad y accesibilidad a las tuberías gestionadas por SOREA, a los elementos de 
maniobra y control y a las acometidas de los diferentes edificios. 

 

El envío de la información sobre los servicios existentes, no supone la autorización ni la 
conformidad por parte de SOREA al proyecto de obra en curso, ni libera a los ejecutores de la 
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obra de las responsabilidades por daños y perjuicios directos o indirectas causados a las 
instalaciones de SOREA. Por lo tanto, en caso de producirse daños a las instalaciones, 
SOREA se reserva el derecho a emprender las acciones legales que considere oportunas, así 
como el derecho a reclamar las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados. 
Además, todos los daños y perjuicios, directos o indirectas que se puedan derivar a terceros, 
sean materiales o personales, también serán a cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de la 
obra, incluyendo los daños y perjuicios derivados de un eventual corte de suministro. 
 
 
 

3. Condiciones Particulares de obligado cumplimiento para garantizar la 
integridad y la accesibilidad a las instalaciones de SOREA. 

 
Las instalaciones subterráneas de SOREA:  
 

1. No podrán quedar hormigonadas en ningún tramo, por pequeño que sea este. 

2. Tendrán que quedar libres de elementos de mobiliario urbano (contenedores, 
papeleras, señales de tráfico, farolas, armarios eléctricos, parterres, arbolado, 
semáforos, arquetas, marquesinas, pilones, aparcamientos…) encima de ellas. 

3. Las tuberías no están diseñadas para soportar grandes sobrecargas, con lo que no se 
podrá montar andamios, grúas o construir muros sobre las mismas 

4. Queda prohibido el acopio de material o equipos sobre las canalizaciones así como 
encima de los registros y arquetas de acceso a los elementos de maniobra y control, e 
hidrantes de protección contra incendios. 

5. Será necesario respetar y por lo tanto cumplir, las disposiciones legales vigentes, en 
cuanto a distancias de seguridad en los paralelismos y cruces con otros servicios y 
colocar las protecciones adecuadas en caso de ser necesario. 

 
En aquellos casos en los que no fuera posible cumplir con estos condicionantes se contactará 
con SOREA para poder estudiar y analizar las soluciones más adecuadas. Especialmente 
será necesaria una notificación previa cuándo: 
 

1. Fuera necesario modificar las profundidades de las tuberías respeto la rasante de 
acera y/o calzada. 

2. Por la ejecución de la obra, las infraestructuras enterradas queden al descubierto. 

 





 



Projecte d’urbanització carrer Paral·lel. 
 

 
 
 

ANNEX 2: GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



1. INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS 

L'aprovació del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero. Por el qual se regula la producción y 

gestión de los residuos de construccions y demolición estableix un precedent a nivell nacional 
en la gestió de residus de construcció i d'enderrocs. 

Els productors de residus han de vetllar pel compliment de la normativa específica vigent, 
fomentant la prevenció de residus d'obra, la reutilització, el reciclat i altres formes de valoració, 
tot assegurant un tractament adequat amb l'objecte d'assolir un desenvolupament sostenible de 
l'activitat de la construcció. 

 

2. DEFINICIÓ DE CONCEPTES 

Residu de construcció i demolició:  
Qualsevol material, substància o objecte dels que es generen en una obra de construcció o 
enderroc i que el seu Posseïdor se’n desprengui o tingui  la intenció o l’obligació de desprendre-
se’n. A títol orientatiu es consideren residus: restes d’elements ceràmics, restes de beurada de 
formigó, embalatges, etc. 
No tenen consideració de residu les terres i pedres no contaminades per substàncies perilloses 
que es reutilitzin a la mateixa obra o en una altra, o en una activitat de restauració, de 
condicionament o reblert de terrenys, sempre i quan es pugui acreditar. 
 
Residu inert: 
Residu no perillós que no experimenta transformacions  físiques, químiques o biològiques, no és 
soluble ni combustible, no és biodegradable, no afecta negativament altres matèries amb les que 
entra en contacte i no contamina el medi ambient o perjudica la salut humana. 
La seva possible toxicitat ha de ser tan insignificant que no ha de suposar un risc per a la 
qualitat de les aigües superficials o subterrànies. 
 
Residu perillós (o especial ) : 
El que així està qualificat per la normativa d’abast estatal o comunitària. A l’ordre 
MAM/304/2002 (1) es pot trobar una relació dels residus qualificats com a perillosos. 
 
Residu no perillós (o no especial ) : 
Aquell residu no inclòs en la definició de residu perillós. 
 
Separació en origen: 
Acció que té com a objecte u obtenir, mitjançant processos de separació i de recollida selectiva, 
residus de composició homogènia 
i classificats segons la seva naturalesa (formigons, metalls, plàstics,  etc.), a fi de facilitar els 
processos de valorització i tractament. 
 
Valorització del residu: 
Tot procediment que permet l’aprofitament dels recursos continguts en els residus sense posar 
en perill la salut humana i sense utilitzar mitjans que puguin causar perjudicis en el medi 
ambient. 
 
Dipòsit controlat de residus inerts : 
Instal· lació desti nada a dipositar de forma controlada els residus de la construcció i demolició 
per temps superior a un any. 
 
Planta de transferència: 
Instal· lació de transvasament, separació i classificació de residus de la construcció i demolició 
que té una funció logística i de millora de la qualitat dels residus per tal de lliurar-los als Gestors 
autoritzats de plantes de valorització i dipòsits controlats. 



Obra menor de construcció o reparació domiciliària: 
A efectes de residus, es considera aquella obra de construcció o demolició de senzillesa tècnica i 
escassa entitat constructiva i econòmica, que no suposa alteració del volum, de l’ús, de les 
instal·lacions d’ús comú o del nombre d’entitats i que no necessita projecte.  

 
Productor de res idus (Promotor ) : 
Persona física o jurídica, titular de l’autorització municipal d’obres de construcció o enderroc. 
En obres que no necessiten autorització municipal d’obres el Productor és la persona titular del 
bé immoble objecte d’una obra de construcció o enderroc. 
 
Posseïdor de residus : 
Persona física o jurídica que executa l’obra de construcció o enderroc i té en el seu poder els 
residus: 
 
- Constructor : 
Persona física o jurídica que assumeix contractualment davant del Promotor, amb mitjans 
humans i materials propis o aliens, el compromís d’executar la totalitat o part de les obres 
d’acord al Projecte i al Contracte. 
- Sots-contractista: 
Persona física o jurídica que assumeix contractualment davant del Constructor, el compromís 
d’executar determinades parts o instal· lacions de les obres seguint el que determina el Projecte 
- Treballador autònom: 
Persona física que realitza de manera personal i directa una activitat professional, sense 
subjecció a un contracte de treball i que assumeix davant del Promotor, el Constructor, 
o el Sots-contractista la realització de diverses parts o instal· lacions de l’obra. 
 
Gestor autoritzat de residus : 
Persona física o jurídica, titular de les instal·lacions de recepció, valorització i/o disposició dels 
residus de la construcció, i que ha obtingut una autorització administrativa per dur a terme la 
seva activitat.. 
El Gestor de residus no té la consideració de Posseïdor. 
 
Direcció facultativa: 
Tècnic o tècnics competents designats pel Promotor, encarregats de la Direcció d’obra, de la 
Direcció d’execució d’obra i de la Coordinació de seguretat i salut en fase d’obra. 

 
3. TIPOLOGIA DE RESIDUS GENERATS 
A continuació, s'adjunta llistat dels residus que es poden produir durant l'obra i la seva 
classificacions segons el Catàleg Europeu de Residus (CER).  
 Amb el nou catàleg, mitjançant un sistema de llista única, s'estableix quins residus han d'ésser 
considerats com perillosos (especials). 
Els residus adopten una codificació de sis xifres, essent el format de la codificació el mateix que 
en el Catàleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que aquest no té perquè coincidir. 
El CRC determina la correcta gestió que ha de tenir cadascun dels residus (valorització, 
tractament o disposició), sempre que no entri en contradicció amb l'aplicació del nou Catàleg 
Europeu de Residus (CER), com és el cas de la seva classificació. 
 
RESIDUS PRINCIPALS SEGONS EL CER DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ 
 
Els principals residus del procés de demolició i/o urbanització son els següents: 

• Terres 
• Roca 
• Formigó (paviments, murs,...) 
• Mescles bituminoses 



• Cablejat elèctric 
• Restes vegetals 
• Metalls 
• Maons 
• Altres: fusta, vidre, plàstic, paper i cartró. 
•  

Segons el catàleg Europeu de Residus, aquest residus s'inclouen en el següents grups: 
 
RESIDUS NO ESPECIALS. 
 
(17) Residus de construcció i d'enderrocs 
 

RUNA: 
17 01 01 Formigó 
17 01 02 Maons 
17 01 03 Teules i materials ceràmics 
17 02 02 Vidre 
17 05 04 Terra i pedres diferents de els especificades en el codi  17 05 03 
 
FUSTA:  
17 02 01 Fusta 
 
PLÀSTIC: 
17 02 03 Plàstic 
 
FERRALLA: 
17 04 Metalls (inclosos els que seus aliatges) 
17 04 01 Coure, bronze, llautó 
17 04 02 Alumini 
17 04 04 Zinc 
17 04 05 Ferro i acer 
17 04 11 Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10 
 

RESIDUS ESPECIALS: 
 
(17) Residus de construcció i d'enderrocs 
17 09 01 Residus de conducció i demolició que contenen mercuri. 
17 09 02 Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple, segellant 

que contenen PCB, revestiment de sòl a base de resines que contenen PCB, 
envidrament dobles que contenen PCB, condensadors que contenen PCB). 

17 09 03 Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que 
contenen substàncies perilloses. 

17 02 04 Vidre, plàstic i fust que contenen substàncies perilloses o estan contaminats per 
aquestes. 

17 04 10 Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies perilloses. 
17 08 01 Materials de construcció a base de guix contaminats amb substàncies perilloses. 
17 06 01 Materials d'aïllament que contenen amiant. 
17 06 03 Altres materials d'aïllament que consisteixen en, o contenen, substàncies 

perilloses. 
17 06 05 Materials de construcció que contenen amiant. 
17 05 03 Terra i pedres que contenen substàncies perilloses. 
17 05 05 Llots de drenatge que contenen substàncies perilloses. 
17 05 07 Balast de vies fèrries que conté substàncies perilloses. 
17 04 09 Residus metàl·lics contaminats amb substàncies perilloses. 



17 04 10 Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies perilloses. 
17 03 01 Mescles bituminoses que conten quitrà d'hulla. 
17 03 03 Quitrà d'hulla i productes enquitranats. 

 
ALTRES RESIDUS NO ESPECIALS GENERATS DURANT LES OBRES NO INCLOSOS 

EN EL CAPÍTOL 17 DEL CER 
 

RESTES VEGETALS: 
 
El Catàleg Europeu de Residus (CER) no inclou la classificació de restes vegetals en el capítol 
de Residus de Construcció i Demolició. Igualment, al capítol 02, del CER s'inclou els residus de 
silvicultura, aquest és equivalent a els restes vegetals. 
02 01 07 Residus de silvicultura. 
 
 
A més a més dels residus citats es poden originar altres residus en petites quantitats com són: 

• Paper i cartró. 
• Envasos, draps de neteja i roba de treball. 
 

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquest residus s'inclouen en els següents grups: 
 
(15) Residus d'envasos, absorbents, draps de neteja, materials de filtració i roba de 
protecció no especificats en cap altra categoria. 
 
Aquests residus es consideren com RESIDUS NO ESPECIALS. 
 

 

VOLUM DE RESIDUS D'ENDERROCS GENERATS EN OBRA 
 
Segons l'article 4 del Reals Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 

procucción y gestión de los residuos de construcción y demolición, s'ha d'estimar el volum dels 
residus de construcció i demolició que es generarà en obra en l'Estudi de Gestió de Residus. 
Per tant, en el present apartat s'elabora una estimació del volum de residus de demolició o 
enderrocs que es generen en obra. 
La classificació dels residus es basa en la codificació dels residus d'enderrocs del Catàleg 
Europeu de Residus (CER), definida en l'apartat 3 del present annex.  
 
El volum dels residus d’enderrocs es correspon amb les demolicions efectuades d’acord amb el 
projecte i assenyalades en els amidaments. 
 
TAULA 1: FORMAT DE TAULA PER ESTIMAR EL VOLUM DE RESIDUS 
D'ENDERROCS GENERATS EN OBRA 
 

Capítol ENDERROCS 
PLÀSTIC FUSTA RUNA FERRALLA 

PAPER I 
CARTRÓ 

Volum 
(m3) 

Volum 
(m3) 

Volum 
(m3) 

Volum (m3) 
Volum 
(m3) 

Subcapítol ENDERROCS - - 191 - - 
 
 
 
 
 
 
 



VOLUM DE RESIDUS GENERATS EN OBRA 

 
En el present apartat s'elabora una estimació del volum de residus de construcció que es generen 
en obra. La classificació dels residus es basa en la codificació dels residus de construcció del 
Catàleg Europeu de Residus (CER), definida en l'apartat 3 del annex. 
Segons l'article 4 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, s'ha d'estimar el volum dels 
residus de construcció i demolició que es generarà en obra en l'Estudi de Gestió de Residus. 
L'Estimació del volum de residus de construcció en l'obra s'ha fet a partir dels imports 
econòmics dels subcapítols d'obra considerats en el pressupost d'execució. 
S'adjunta taula per realitzar la esmentada estimació i considerar el següent: 
 
- La taula incorpora un factor de conversió per a cada tipologia de residu que es genera per a 
cada subcapítol. 
 
 Factor conversió (Fc): factor de conversió de volum (m3) per unitat d'euro. 
 
- Les caselles que no tenen factor de conversió assignat, indiquen que no es produeix aquella 
tipologia de residu per aquell subcapítol. 
- Per calcular el volum de Residus Especials s'ha de multiplicar el Factor de conversió (Fc) pel 
pressupost Total de l'obra. 
 
Per l'estimació de la generació dels residus, no s'ha considerat el fet que alguns dels residus 
generats poden ser reutilitzats a l'obra. 

 
  



Fc
Volum 
(m3) Fc

Volum 
(m3) Fc

Volum 
(m3) Fc

Volum 
(m3) Fc

Volum 
(m3) Fc Volum (m3)

XARXA PLUVIALS 5.393,62 0,0002 1 - 0,0002 1 - 0,00004 0 -

XARXA RESIDUALS 41.269,88 0,0002 8 - 0,0002 8 - 0,00004 2 -

46.663,50 9 9 2

Fc
Volum 
(m3) Fc

Volum 
(m3) Fc

Volum 
(m3) Fc

Volum 
(m3) Fc

Volum 
(m3) Fc Volum (m3)

ABASTAMENT 10.592,83 0,0002 2 - 0,0002 2 - 0,00004 0 -

10.592,83 2 2 0

Fc
Volum 
(m3) Fc

Volum 
(m3) Fc

Volum 
(m3) Fc

Volum 
(m3) Fc

Volum 
(m3) Fc Volum (m3)

MOVIMENT DE TERRES 34.410,95 0,0006 21 0,0001 3 0,0028 96 0,0002 7 0,00004 1 0,0015 52

PAVIMENTACIÓ VOVERES 53.033,13 - - 0,0003 16 - 0,00004 2 -

PAVIMENTACIÓ CALÇADA 65.149,82 - - 0,0003 20 - 0,00004 3 -

152.593,90 21 3 132 7 6 52

Fc
Volum 
(m3) Fc

Volum 
(m3) Fc

Volum 
(m3) Fc

Volum 
(m3) Fc

Volum 
(m3) Fc Volum (m3)

ENLLUMENAT 32.523,06 - - 0,0001 3 - 0,00004 1 -

32.523,06 3 1

Fc
Volum 
(m3) Fc

Volum 
(m3) Fc

Volum 
(m3) Fc

Volum 
(m3) Fc

Volum 
(m3) Fc Volum (m3)

SEGURETAT I SALUT 2.500,00 - - - - 0,00004 0 -

2.500,00 0

Fc
Volum 
(m3) Fc

Volum 
(m3) Fc

Volum 
(m3) Fc

Volum 
(m3) Fc

Volum 
(m3) Fc Volum (m3)

CONTROL DE QUALITAT 1.403,26 - - - - 0,00004 0 -

1.403,26 0

TOTALS (Volum/m3) 23 3 137 7 8 52

FERRALLA PAPER I CARTRO RESTES VEGETALS

RUNA FUSTAPLASTIC

RUNA FUSTAPLASTIC

FERRALLA

CONTROL DE QUALITAT PRESSUPOST

RESTES VEGETALS

SEGURETAT I SALUT PRESSUPOST

PLASTIC FUSTA RUNA PAPER I CARTRO RESTES VEGETALS

PAPER I CARTRO RESTES VEGETALS

ENLLUMENAT PRESSUPOST

PLASTIC FUSTA RUNA FERRALLA PAPER I CARTRO

FERRALLA 0,2529892 RESTES VEGETALS

PAVIMENTACIÓ PRESSUPOST

PLASTIC FUSTA RUNA FERRALLA

ABASTAMENT PRESSUPOST

PLASTIC FUSTA RUNA FERRALLA PAPER I CARTRO RESTES VEGETALS

SANEJAMENT PRESSUPOST

PLASTIC FUSTA RUNA FERRALLA PAPER I CARTRO RESTES VEGETALS

TAULA 2: TAULA PER ESTIMAR  EL VOLUM DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ GENERATS EN L'OBRA. 



 
MARC LEGAL 
 

Durant les obres, tal i com s'ha descrit anteriorment, es generaran una sèrie de residus que hauran de 
ser gestionats correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre l'entorn. 

La gestió de residus es troba emmarcada legalment per la següent normativa: 
 
R.D105/2008 Regulació de la producció i gestió dels residus de construcció i demolició. 
 
D. 89/2010 (derogat i modificat pel RD 210/2018: amb capítols en vigor) Programa de gestió  de 
residus de la construcció de Catalunya. 
 
R.D.210/2018 Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20). 
 
Ordre MAM/304/2002 Operacions de valorització i eliminació de residus i llista europea de residus. 
 
D. Legislatiu  1/2009 Text refós de la Llei reguladora dels residus 
 

 

GESTIÓ DE RESIDUS 

Els objectius generals de l'aplicació d'un Estudi de Gestió de Residus consisteixen principalment en: 

• Incidir en la cultura del personal de l'obra amb l'objectiu de millorar en la gestió dels residus. 

• Planificar i minimitzar el possible impacte ambiental dels residus de l'obra. En aquest cas els 
objectius es centraran en la classificació en origen i la correcta gestió externa del residus. 

• Consultat el "Catàleg de Residus de Catalunya", els residus generats en la present obra es 
poden gestionar, tractar o valoritzar mitjançant els següents processos: 

T 11- Deposició de residus inerts. 

Formigó 

Metalls 

Vidres, plàstics 

T 15- Deposició en dipòsit controlats de residus de la construcció i demolició. 

Formigó, maons 

Materials ceràmics 

Vidre 

Terres no reutilitzades   

Paviments 

Derivats asfàltics i mescles de terra i asfalt. 

V 11- Reciclatge de paper i cartró 

V 12- Reciclatge de plàstics 

V 14- Reciclatge de vidre. 

V 15- Reciclatge i recuperació de fustes. 

V 41- Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl· lics 



V 83- Compostatge 

El seguiment es realitzarà visual i documentalment: tal i com, indiquen les normes de Catàleg de 
Residus de Catalunya. Documentalment es comprovarà mitjançant: 

• Fitxa d'acceptació (FA): Acord normalitzat que, per a cada tipus de residu, s'ha de subscriure 
entre el productor o posseïdor del mateix i l'empresa gestora escollida. 

• Full de seguiment (FS): Document que ha d'acompanyar cada transport individual de residus al 
llarg del seu recorregut. 

• Full de seguiment itinerant (FI):  Document de transport de residus que permet la recollida amb 
un mateix vehicle i de forma itinerant de fins a un màxim de vint productors o posseïdors de residus. 

• Fitxa de destinació: Document normalitzat que te que subscriure el productor o posseïdor d'un 
residu i el destinatari d'aquest i que te com objecte el reconeixement de l'aptitud el residu per a ser 
aplicat a un determinant sòl, per ús agrícola o en profit de l'ecologia. 

• Justificant de recepció (JRR): Albarà que lliura el gestor de residus a la recepció del residu, al 
productor o posseïdor del residu. 
 
 
GESTOR DE RESIDUS 
Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu destí i/o gestor pot ser també diferent. 
 
Residus no especials 

UTE RECICLATGE SEGRIÀ 
Codi de gestor E-1000.07 
Operacions 
autoritzades 

T12 Deposició de residus no especials 

Adreça física Polígon 3 Parcel· la 10-16 
(25172) Montoliu de Lleida 

Adreça 
correspondència 

Polígon 3 Parcel· la 10-16 
(25007) Lleida 

Telèfon 973.100.702 

 
ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS SAU 
Codi de gestor E-626.99 
Operacions 
autoritzades 

T12 Deposició de residus no especials 

Adreça física Partida del Bell fort 
(25242) Miralcamp 

Adreça 
correspondència 

Av. Dr. Garcia Teixidó, 116 
(25242) Miralcamp 

Telèfon 973.601.733 
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ANNEX 3: FERMS I PAVIMENTS 
 
 

1. Introducció 
 
L’objectiu del pressent annex és determinar les seccions dels paviments del projecte 
d’urbanització del carrer Paral·lel  
A la urbanització es diferencien el paquet de ferm per la calçada i el paquet per les voreres. 
 

2. Determinació de les variables de disseny 
 
El volum de vehicles que circularà per aquesta zona urbana residencial és: 
Tipus T42, intensitat de tràfic pesat (vehicles/dia) < 25.  
Malgrat tractar-se d’una vialitat de tipus residencial, pel càlcul del ferm es preveu un tipus  
Tipus T41, més desfavorable, amb una intensitat mitja diària de vehicles pesats (IMDp) 
compresa entre 25 i 50 vehicles pesats al dia. 
S’ha considerat disposar el ferm sobre  una esplanada amb categoria E1, al cas més 
desfavorable, i es pot considerar el terreny actual com a sòl tolerable.  
 
Per tal d’aconseguir una esplanada E1, es portarà a terme els treballs d’excavació, que 
permeti construir una capa de 45 cm de gruix de sòl seleccionat tipus 2 (art.330 del PG-3) 
que ha de garantir una Explanada E1.  
 

3. Seccions Estructurals 
 
Per a la calçada del futur vial, d’acord am les categories de trànsit i esplanada i seguint les 
indicacions de la “Orden  Fom/3460/2003  de 28 de noviembre, por la que s’e aprueba la 
norma 6.I-IC, Secciones de firme de la Instrucción de Carreteras” , es necessària la següent 
secció: Secció estructural 4111 (T41/E1)  que correspon a: 0,10 m d’aglomerat asfàltic 
sobre 0,40 m de tot-u artificial.  
 
Secció de ferm tipus adoptada: 
 

a. Capa de rodadura amb m.b.  tipus AC 16 surf B 50/70 D  amb un gruix de 0,05m. 
b. Capa de base amb m.b. tipus AC 22 base 50/70 G 
c. Capa de base de 0,20 m de gruix de tot-u artificial  
d. Capa de subbase de 20 cm de gruix de tot-u artificial 
 

En totes les seccions estructurals adoptades, sobre la base de tot-u artificial, i abans de 
l’estesa de la capa d’aglomerat, es farà un reg d’emprimació amb emulsió bituminosa 
catiònica tipus C60BF4 IMP,  amb una dotació de 1,2 kg/m2.  
 
Entre capes de mescles bituminoses continues s’estendrà un reg adherència tipus C60B4 
TER o C60B3 TER amb una dotació de 1 kg/m2  
 
S’adopta per a les mescles bituminoses en calent una densitat de 2,35 T/m3 
Tant aquesta secció, com el seu àmbit d’aplicació apareix definit als plànols d’aquest 
projecte.  
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4. Paviments en àmbits dels vianants  
 
Paviment de voreres 
Dedicades exclusivament al pas de vianants i per tan no esta dimensionada sota cap criteri 
estructural que contempli el pas de vehicles.  
Les voreres es pavimentaran amb peces de panot gris de 30x30x2,5 cm, sobre base de 
formigó HM-20 de  10 cm. damunt d’una subbase de grava de 10 cm gruix. 
La delimitació de la mateixa amb la calçada es realitzarà amb vorada de peces de formigó de 
20x15 cm remuntable i rigola de 30 cm. de formigó HM-30.  
La pendent de la vorera serà del 2% cap a la calçada.  
Es construiran juntes de dilatació cada 10,00 m.  
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ANNEX 4: CONTROL DE QUALITAT 
 
PLA DE CONTROL 
 
En el present Pla de Control de Qualitat es descriuen les operacions de control de qualitat que seran 
necessàries durant l’execució de l’obra. 
Aquest Pla es considera un pla de mínims. La direcció d’obra pot modificar a l’alça,  incrementant el 
control previst, augmentant l’amidament de l’assaig o introduint-ne de nous.  
L’import fins a l % del pressupost de contracta de l’obra anirà a càrrec del contractista. 
 
1.COMPACTACIÓ ESPLANADA 
-Deteminació "in situ" de la densitat i de la humitat de sòls i materials granulars per mètodes 
nuclears: petites fondàries s/UNE 103900:2013.Mínim 10 punts per desplaçament. (15u) 
-Proctor modificat s/UNE 103501:1994 
 
2.SÒL SELECCIONAT D’APORTACIÓ  
**Control materials 
-Determinació humitat mitjançant assecat en estufa, s/UNE-EN ISO 17892-1:2015 
-Anàlisi granulomètric de sòl per tamisat, s/UNE-EN 103101:1995 
-Determinació dels límits d'Atterberg s/UNE 103103:1994 i 103104:1993 
-Proctor Normal s/UNE103500:1994 
-Proctor Modificat s/UNE103501:1994 
-Determinació de l'index C.B.R. amb 3 punts, s/UNE 103502:1995 
-Contingut de matèria organica sòls pel mètode del permanganat potàssic, s/UNE 103204:1993 i ER 
-Assaig d'inflament lliure d'un sòl amb edòmetre, s/UNE 103601:1996 
-Assaig de colapse en sòls, s/NLT 254:1999 
-Determinació del contingut de sals solubles en aigua, s/NLT 114:1999 
-Contingut de guix en sòls, s/ NLT 115:1999 
 
**Compactació. 
-Determinació "in situ" de la densitat i de la humitat de sòls i materials granulars per mètodes 
nuclears: petites fondàries s/UNE 103900:2013. Mínim 10 punt per desplaçament. (10 punts) 
-Desplaçament a obra (1u) 
 
3.TOT-Ú ARTIFICIAL 
**Control materials 
-Quarteig i preparació mostra 
-Anàlisi granulomètric s/UNE-EN 933-1:2012  
-Determinació del contingut d'aigua mitjançant assecament en estufa, s/UNE-EN 1097-5:2009 
-Determinació dels límits d'Atterberg s/UNE 103103:1994 i 103104:1993 
-Determinació de l'equivalent d'arena en àrids fins s/UNE-EN     933-8:2012+A1:2015/1M:2016 
-Contingut de fins de l'àrid gros s/UNE-EN 933-1:2012 
-Determinació del percentatge de cares de fractura s/UNE-EN 933-5:1999+A1:2005 
-Determinació de la forma de les partícules. Índex de lloses s/UNE-EN 933-3:2012 
-Determinació coeficient desgast "Los Angeles" (àrid classificat) s/UNE-EN 1097-2:2010 
-Determinació quantitativa dels compostos de sofre s/UNE-EN 1744-1:2010+A1:2013 Ap.11 
-Proctor Modificat s/UNE 103501:1994 
 
**Control compactació 
-Deteminació "in situ" de la densitat i de la humitat de sòls i materials granulars per mètodes 
nuclears: petites fondàries s/UNE 103900:2013.Mínim 10 punts per desplaçament. (10u) 
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-Assag de càrrega amb placa circular de D.300 mm per control compactació de les capes de sòl 
s/UNE 103808:2006 (s/NLT-357/98). Mínim 3 punt. (No inclou reacció).(2u) 
-Determinació de contingut d'aigua mitjançant assecament en estufa, s/UNE-EN 1097-5:2009. (2u). 
 
4.MESCLA BITUMINOSA EN CALENT 
**Base: 1u. Rodadura: 1u  
-Presa de mostres d'aglomerat asfàltic, s/NLT-121/99 
-Quarteig i preparació mostra 
-Control de temperatures en l'execució de paviments de mescles bituminoses en calents/UNE-EN 
12697-13:2000 
-Contingut de lligant soluble en mescles bituminoses en calent, s/UNE-EN 12697-1:2013 
-Anàlisi granulomètric dels àrids recuperats de les mescles bituminoses, s/UNE-EN 12697-
2:2002+A1:2007  
-Determinació de la densitat aparent i contingut de buits mitjançant la fabricació de 3 provetes 
s/UNE-EN 12697-6:2012 i 12697-8:2003 
 
**Control compactació. 
-Extracció testimonis de mescla bituminosa (mín. 5 uts) en dues capes. Inclòs gruix, s/UNE-EN 
12697-29:2003. Quantitat 5 u) 
-Determinació de la densitat aparent de testimonis/provetes de mescla bituminosa en calent, s/UNE-
EN 12697-6:2012 i NLT-168/90 (10 u) 

 
 

5.FORMIGÓ  
Confecció sèrie de 4 provetes cúbiques de formigó de 15x15x15 cm, inclòs assentament curat i 
ruptura per compressió, s/UNE-EN 12350-1/2:2009, UNE-EN 12390-1:2001 i UNE-EN 12390-
2/3:2009 
Distribució sèries: 
Rigola     1 sèries 
Voreres  1 sèries 



Projecte d’urbanització carrer Paral·lel. 
 

 
 
 

ANNEX 5 : JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
 



 



Pressupost : URBA PARAL·LEL

Quadre de Preus Simples

CODI UD RESUM PREU

A0121000 h Oficial 1a 16,88 €

Oficial 1a

A0127000 h Oficial 1a col·locador 16,88 €

Oficial 1a col·locador

A012H000 h Oficial 1a electricista 19,69 €

Oficial 1a electricista

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 19,05 €

Oficial 1a d'obra pública

A013H000 h Ajudant electricista 16,59 €

Ajudant electricista

A013M000 h Ajudant muntador 16,61 €

Ajudant muntador

A0140000 h Manobre 13,97 €

Manobre

A0150000 h Manobre especialista 14,51 €

Manobre especialista

AMPLI01 u Ampliació unio PVC de 250 8,00 €

Ampliació unio PVC de 200mm E. a 250mm M.

B0111000 m3 Aigua 1,05 €

Aigua

B0310500 t Sorra 0-3,5 mm 10,00 €

Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm

B0312020 t Sorra pedra granit.p/morters 20,65 €

Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters

B0332020 t Grav a pedra granit.,p/drens 15,34 €

Grav a de pedrera de pedra granítica, per a drens

B0332300 t Grav a pedra granit.50-70mm 19,63 €

Grav a de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm

B0372000 m3 Tot-u art. 17,78 €

Tot-u artificial

B03D1000 m3 Terra selec. 6,75 €

Terra seleccionada

B0512401 t Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs 103,55 €

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

B0532310 kg Calç aèria CL 90 0,09 €

Calç aèria CL 90

B0552410 kg Emul.bitum.termoadherent tipus C60B4 TER o C60B3 TER 0,26 €

Emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-0

B0552BF4 kg Emul.bitum.catiònica C60BF4 IMP 0,31 €

Emulsió bituminosa catiònica tipus ECI

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I,>=200kg/m3 ciment 65,33 €

Formigó HM-20/B/20/I de consistència tov a, grandària màx ima del granula t 20  m m ,

amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'ex posició I

AM2 Pàg.1
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Quadre de Preus Simples

CODI UD RESUM PREU

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment 57,38 €

Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màx im a de l  g ranu la t 20

mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'ex posició I

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I,>=200kg/m3 ciment 62,42 €

Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màx im a de l  g ranu la t 40

mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'ex posició I

B064E26C m3 Formigó HM-30/P/20/I+E,>=275kg/m3 ciment 79,85 €

Formigó HM-30/P/20/I+E de consistència plàstica, grandària màx ima del granu la t 20

mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'ex posició I+E

B0710150 t Mort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2 43,52 €

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2),  en  s ac s ,  de  des ignac ió  (G)

segons norma UNE-EN 998-2

B0710250 t Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2 39,82 €

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a  grane l,  de  des ignac ió  (G)

segons norma UNE-EN 998-2

B0A31000 kg Clau acer 0,06 €

Clau acer

B0D21030 m Tauló fusta pi p/10 usos 0,35 €

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

B0D61170 m3 Puntal rodó fusta D=7-9cm,h=2-2,5m,30usos 7,19 €

Puntal rodó de fusta de 7 a 9 cm de diàmetre i de 2 a 2,5 m d'alçària, per a 30 usos

B2RA71H0 t Deposició controlada dipòsit autoritzat,residus form. inerts,1,45t/m3,LER 170101 6,02 €

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densi ta t

1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la  L l is ta

Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA7360 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat barrej. inerts,>=1 6,50 €

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus barrejats no perill os os  am b una

densitat >= 1,35 t/m3, procedents de construcció o  dem ol ic ió ,  am b c od i 170107

segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B965A9D0 m Vorada recta, DC, C7 (22x 20cm), B, H, T(R-5MPa) 5,11 €

Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitz ada de  c a lç ada C 7 de

22x 20 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i clas s e res is ten t a

flex ió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340

B9E15200 m2 Panot gris 25x 25x 2,5cm,cl.1a,preu alt 6,49 €

Panot gris de 25x 25x 2,5 cm, classe 1a, preu alt

B9H11251 t Mescla bitum.cont.calent AC16 surf B50/70D granulat granític, betum asfaltic 52,41 €

Mescla bituminosa contínua en calent de com pos i c i ó  dens a D-12 am b granu la t

granític i betum asfàltic de penetració

B9H19110 t Mescla bitum.cont.calent AC22 base B G,granulat granític,betum asf. 49,36 €

Mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa S-25 am b granu la t

granític i betum asfàltic de penetració

BD7FR410 m Tub PVC-U paret massissa,sanejament s/pressió,DN=200mm,SN4,p 10,26 €

Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 200 m m  i

de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1 ,  per a un ió

elàstica amb anella elastomèrica

BD7JJ180 m Tub paret estructurada HDPE D315 13,10 €

BD7JL146 m Tub paret estructurada HDPE D400 18,40 €

AM2 Pàg.2
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Quadre de Preus Simples

CODI UD RESUM PREU

BD7K3340 m Tub de polietile per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 8 (8 9,00 €

Tub de polietile per a sanejament sense pres s ió,  de  DN  200 m m  i  de  SN  8  (8

kN/m2) de rigidesa anular,

BDD1A090 m Peça form.p/pou circ.D=100cm,pref. 63,91 €

Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 100 cm, prefabricada

BDDZ6DD0 u Bastiment circ.,+tapa,fos.dúctil p/pou reg.,abatib+tanca,pas 115,60 €

Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre,  abati bl e i  am b

tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124

BDDZV001 u Graó per a pou de registre de polipropilè de 250x 350x 250mm 3,71 €

Graó per a pou de registre de polipropilè de 250x 350x 250 mm i 3 kg de pes

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

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

BDK21495 u Perico registrable de formigó sense fons de 40x 40x 45 per instal·lació serv eis 12,57 €

Pericó de registre amb tapes, tipus  M F ,  p refabr ic ada de  form igó  arm at per a

instal·lacions de telefonia

BDKZH9B0 u Bastiment quadrat,+tapa,fos.dúctil p/pericó serv .,recolzada, 25,59 €

Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serv eis, rec o lz ada,

pas lliure de 400x 400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

BDW3EB00 u Accessori genèric p/tub PPD=200mm 42,23 €

Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=200 mm

BDY3EB00 u Element de munt.p/tub PPD=200mm 0,97 €

Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=200 mm

BG22TH10 m Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=90mm,20J,450N,p/canal 1,60 €

Tub corbable corrugat de polietilè, de  dob le  c apa,  l l is a  la  in te r i or  i  c orrugada

l'ex terior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïl lan t i  no  propagador de  l a  fl am a ,

resistència a l'impac te  de  20  J ,  res is tènc ia a  c om pres s ió  de  450 N ,  per a

canalitzacions soterrades

C1101200 h Compressor+dos martells pneumàtics 16,58 €

Compressor amb dos martells pneumàtics

C1105A00 h Retroex cav adora amb martell trencador 68,31 €

Retroex cav adora amb martell trencador

C110A0G0 h Dipòsit aire comprimit,180m3/h 2,93 €

Dipòsit d'aire comprimit de 180 m3/h

C110F900 h Fresadora pav im.,càrr.aut. 92,39 €

Fresadora per a pav iment amb càrrega automàtica

C1311120 h Pala carregadora s/,mitjana,s/,pneumàtics 117kW 56,03 €

Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW

C1311440 h Pala carregadora s/pneumàtics 15-20t 86,18 €

Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t

C1312340 h Pala ex cav adora giratoria s/pneumàtics 15-20t 82,41 €

Pala ex cav adora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t

C1313330 h Retroex cav adora s/pneumàtics 8-10t 50,00 €

Retroex cav adora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

C1315010 h Retroex cav adora petita 42,27 €

Retroex cav adora petita
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Quadre de Preus Simples

CODI UD RESUM PREU

C1315020 h Retroex cav adora mitjana 60,38 €

Retroex cav adora mitjana

C1331100 h Motoaniv elladora petita 56,95 €

Motoaniv elladora petita

C13350C0 h Corró v ibratori autopropulsat,12-14t 66,20 €

Corró v ibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

C133A030 h Picó v ibrant,dúplex ,1300 kg 12,16 €

Picó v ibrant dúplex  de 1300 kg

C133A0K0 h Picó v ibrant,plac.60cm 8,58 €

Picó v ibrant amb placa de 60 cm

C1501800 h Camió transp.12 t 37,34 €

Camió per a transport de 12 t

C1501900 h Camió transp.20 t 51,19 €

Camió per a transport de 20 t

C1502E00 h Camió cisterna 8m3 41,32 €

Camió cisterna de 8 m3

C1503000 h Camió grua 39,46 €

Camió grua

C1503500 h Camió grua 5t 46,97 €

Camió grua de 5 t

C1702D00 h Camió cisterna p/reg asf. 28,42 €

Camió cisterna per a reg asfàltic

C1705600 h Formigonera 165l 1,77 €

Formigonera de 165 l

C1709B00 h Estenedora p/pav iment mescla bitum. 53,99 €

Estenedora per a pav iments de mescla bituminosa

C170D0A0 h Corró v ibratori autopropulsat pneumàtic 60,10 €

Corró v ibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic

C170E000 h Escombradora autopropulsada 41,62 €

Escombradora autopropulsada

C170H000 h Màquina tallajunts disc diamant p/pav iment 10,69 €

Màquina tallajunts amb disc de diamant per a pav iment

C2005000 h Regle v ibratori 4,81 €

Regle v ibratori

FORMI m3 Formigó pobre HM-10/P/10/l 50,00 €

Formigó pobre HM-10/P/10/l

JUNACOM01 u Junta escomesa P.E. D/C.  D.400/500-200 24,00 €

Junta escomesa P.E. D/C.  D.400/500-200

MANGUITO01 u Manguito unió Pv c de 250mm 9,50 €

Manguito unió Pv c de 250mm

PREFA u Caix a prefabricada de formigo 70x 40x 70cm 36,60 €

Caix a prefabricada de formigo 70x 40x 70cm

R0766 u Bastiment i reix a Delta 50 fundició ductil 625x 395x 70mm, antirrobo, 42,00 €

Bastiment i reix a Delta 50 fundició ductil 625x 395x 70mm, antirrobo,
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Quadre de Preus Simples

CODI UD RESUM PREU

SORRA m3 Sorra de segona 9,60 €

Sorra de segona
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Quadre de Preus Auxiliars

CODI UD RESUM COEF. QUANTITAT PREU IMPORT

D0391311 m 3 Sorra-cim ent s/addit.,200kg/m3 pòrtland+fill.calc.,form.165l

Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler ca lc ari  i  s or ra  de

pedrera de pedra granítica, elaborada a l'obra amb formigonera de 165 l

A0150000 Manobre especialista 1,050 14,51 15,24h

B0312020 Sorra pedra granit.p/morters 1,520 20,65 31,39t

B0512401 Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs 0,200 103,55 20,71t

C1705600 Formigonera 165l 0,750 1,77 1,33h

A%AUX001 Despeses aux iliars mà d'obra 1,000 68,67 0,15% s/

68,82 €Total =

D0701641 m 3 Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra pedra gra

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra de  pedra  gran ític a am b 250

kg/m3 de ciment, amb una proporció en v olum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a  c om pres s ió ,

elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

A0150000 Manobre especialista 1,000 14,51 14,511,000 h

%NAAA Despeses aux iliars 1,030 14,51 0,15% s/

B0512401 Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs 0,250 103,55 25,891,000 t

B0312020 Sorra pedra granit.p/morters 1,630 20,65 33,661,000 t

B0111000 Aigua 0,200 1,05 0,211,000 m3

C1705600 Formigonera 165l 0,700 1,77 1,241,000 h

75,66 €Total =

D070A8B1 m 3 Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra

Morter mix t de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra  de  pedra gran íti c a

amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en v olum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistènc ia  a

compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

A0150000 Manobre especialista 1,050 14,51 15,241,000 h

%NAAA Despeses aux iliars 0,980 15,24 0,15% s/

B0512401 Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs 0,380 103,55 39,351,000 t

B0312020 Sorra pedra granit.p/morters 1,380 20,65 28,501,000 t

B0532310 Calç aèria CL 90 190,000 0,09 17,101,000 kg

B0111000 Aigua 0,200 1,05 0,211,000 m3

C1705600 Formigonera 165l 0,725 1,77 1,281,000 h

101,83 €Total =
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Capítol 1 : DEMOLICIONS I GESTIÓ DE RESIDUS

NUM UD RESUM COEF. QUANTITAT PREU IMPORT

1.1 u Cata localització de serveis amb mitjans manuals, carrega i transport de residus CATA01

Cata localització de serv eis amb mitjans manuals, carrega i transport de residus a dipos i t
autoritzat, inclòs diposit autoritzat

A0121000 Oficial 1a 2,000 16,88 33,761,000 h
A0150000 Manobre especialista 2,000 14,51 29,021,000 h

C1101200 Compressor+dos martells pneumàtics 2,000 16,58 33,161,000 h

C1503500 Camió grua 5t 0,600 46,97 28,181,000 h

Total arrodonit = 124,12 €

1.2 m Tall serra disc pavim ent mescles bitum. o form., fins fondària 20 cm G219Q105

Tall amb serra de disc de pav iment de mescles  bi tum inos es  o  fo rm igó ,  fi ns  a una
fondària de 20 cm

A0121000 Oficial 1a 0,060 16,88 1,011,000 h

A0150000 Manobre especialista 0,060 14,51 0,871,000 h

%NAAA Despeses aux iliars 1,500 1,88 0,03%s /

C170H000 Màquina tallajunts disc diamant p/pav iment 0,060 10,69 0,641,000 h

C110A0G0 Dipòsit aire comprimit,180m3/h 0,060 2,93 0,181,000 h

Total arrodonit = 2,73 €

1.3 m Demolic.vorada sob/form.,martell trenc.+càrrega m an/mec. F2191306

Demolició de v orada col·locada sobre formigó, amb m ar te l l  tr enc ador  m unta t s obre
retroex cav adora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

C1105A00 Retroex cav adora amb martell trencador 0,037 68,31 2,531,000 h
C1313330 Retroex cav adora s/pneumàtics 8-10t 0,022 50,00 1,101,000 h

Total arrodonit = 3,63 €

1.4 m2 Demol.paviment form.,g<=30cm,ampl.>2m ,retro.+mart.trencad.+càrrega cam. F2194AU5

Demolició de pav iment de formigó, de fins a 30 cm de gruix  i m és  de 2  m  d' am plàr ia
amb retroex cav adora amb martell trencador i càrrega sobre camió

C1105A00 Retroex cav adora amb martell trencador 0,065 68,31 4,441,000 h

C1311440 Pala carregadora s/pneumàtics 15-20t 0,013 86,18 1,121,000 h

Total arrodonit = 5,56 €

1.5 m2 Demolicio pavim ent mescla bituminosa fins 10cm de gruix i més de 2m F2194XC5-P

Demolició de pav iment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gru i x  i  m és  de 2 m
d'amplària amb retroex cav adora amb martell trencador i càrrega sobre camió

C1313330 Retroex cav adora s/pneumàtics 8-10t 0,028 50,00 0,070,050 h

C1105A00 Retroex cav adora amb martell trencador 0,080 68,31 0,270,050 h

Total arrodonit = 0,34 €

1.6 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de form igó i càrrega sobre camió G219Q20A

Fresat per cm de gruix  de pav iment de formigó i càrrega sobre camió

A0150000 Manobre especialista 0,003 14,51 0,041,000 h

A0121000 Oficial 1a 0,002 16,88 0,031,000 h

%NAAA Despeses aux iliars 1,500 0,07 0,00%s /

C1311440 Pala carregadora s/pneumàtics 15-20t 0,001 86,18 0,091,000 h
C110F900 Fresadora pav im.,càrr.aut. 0,006 92,39 0,551,000 h

C170E000 Escombradora autopropulsada 0,002 41,62 0,081,000 h

Total arrodonit = 0,79 €
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Capítol 1 : DEMOLICIONS I GESTIÓ DE RESIDUS

NUM UD RESUM COEF. QUANTITAT PREU IMPORT

1.7 m3 Transport residus,instal.gestió residus,camió 12t,càrrega mec. F2R54267

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, a qualsev ol distància.

C1501800 Camió transp.12 t 0,127 37,34 4,741,000 h

Total arrodonit = 4,74 €

1.8 m3 Deposició controlada, canon a dipòsit autoritzat,residus form. inerts,1,45t/m 3 F2RA71H0

Deposició controlada i canon d'ús a dipòsit autoritzat de residus de  fo rm igó  iner ts  am b
una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 s egons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA71H0 Deposició controlada dipòsit autoritzat,residus form. 
inerts,1,45t/m3,LER 170101

1,450 6,02 8,73t

Total arrodonit = 8,73 €

1.9 m3 Càrr.mec. residus inerts o no especials instal.gestió residu E2R65067

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a i ns tal . lac ió
autoritzada de gestio de residus, amb c am ió  per a trans por t de  12  t,  a  qual s ev o l
distància. D'acord amb l'estudi de gestió de residus.

C1311120 Pala carregadora s/,mitjana,s/,pneumàtics 117kW 0,010 56,03 0,56h

C1501800 Camió transp.12 t 0,127 37,34 4,74h

Total arrodonit = 5,30 €

1.10 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat barrej. no perillosos F2RA7360

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la dispos ic i ó c ontrolada
dels residus de la construcció, segons Llei 8/2008, de residus barreja ts  no  peri l los os
amb una densitat >= 1,35 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107
segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002. D'acord amb l'estudi  de
gestió de residus.

B2RA7360 Deposició controlada a dipòsit autoritzat barrej. inerts,>=1 1,000 6,50 7,801,200 m3

Total arrodonit = 7,80 €
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2.1.1 m3 Excav.rasa,amp:<=1m,fond.=<=2m,qulasevol tipus terreny.,retro.+càrrega mec. F2225123

Ex cav ació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en qua ls ev ol  ti pus
de terreny , amb retroex cav adora i càrrega mecànica del material ex cav at

A0140000 Manobre 0,080 13,97 1,12h
C1313330 Retroex cav adora s/pneumàtics 8-10t 0,130 50,00 6,50h

%NAAA Despeses aux iliars 1,500 7,62 0,11%s /

Total arrodonit = 7,73 €

2.1.2 m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.=0,6-1,5m,95%PM F227A00F

Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6  i  m eny s  d '1 , 5  m  d 'am plàri a ,  am b
compactació del 95% PM

A0140000 Manobre 0,063 13,97 0,881,000 h

A0150000 Manobre especialista 0,044 14,51 0,641,000 h

%NAAA Despeses aux iliars 1,500 1,52 0,02%s /

C133A030 Picó v ibrant,dúplex ,1300 kg 0,044 12,16 0,541,000 h

Total arrodonit = 2,08 €

2.1.3 m Clavegueró PVC-U paret massissa,sanejament s/pressió,DN=200m ED7CONEX01

Clav egueró amb tub de PVC-U de paret llisa massissa per a sanejament sense pres s ió ,
de DN 200 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular,inclòs peces  es pec ial ,  s egons
norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de formigó de 10 cm de gruix  i reblert amb formigó fi ns
a 20 cm per sobre del tub.

A0127000 Oficial 1a col·locador 0,040 16,88 0,681,000 h

A0140000 Manobre 0,040 13,97 0,561,000 h
BDW3EB00 Accessori genèric p/tub PPD=200mm 0,010 42,23 0,421,000 u

BD7FR410 Tub PVC-U paret massissa,sanejament s/pressió,DN=200mm,SN4,p 1,000 10,26 10,26m

BDY3EB00 Element de munt.p/tub PPD=200mm 0,500 0,97 0,491,000 u

FORMI Formigó pobre HM-10/P/10/l 0,110 50,00 5,501,000 m3

%NAAA Despeses aux iliars 1,500 17,91 0,27%s /

Total arrodonit = 18,18 €

2.1.4 m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.0,6-1,5m,mat.selecc.excav.,g<=25cm F228AB0F

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material s e lec c ionat
de la pròpia ex cav ació, en tongades de gruix  fins a 25 cm, utilitzant p ic ó  v ib ran t,  am b
compactació del 95 % PM

A0150000 Manobre especialista 0,180 14,51 2,61h
C1315020 Retroex cav adora mitjana 0,060 60,38 3,62h

C133A030 Picó v ibrant,dúplex ,1300 kg 0,180 12,16 2,19h

A%AUX001 Despeses aux iliars mà d'obra 1,500 2,61 0,04%s /

Total arrodonit = 8,46 €

2.1.5 m3 Transp.terres reutilitzades,camió 20t,carreg.mec. F2R342A9P

Transport de terres reutilitzades (no tenen la considerac ió  de  res idu  d' obra) ,  a  z ona
d'aplec indicada per la DO amb camió de 20 t i temps d'espera  per a la  c àrrega am b
mitjans mecànics, a qualsev ol distància.

C1501900 Camió transp.20 t 0,090 51,19 4,61h

Total arrodonit = 4,61 €
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2.1.6 u Caixa per a embornal de 70x40x70 cm, amb parets de 5 cm  de gruix de formigó FD5IMBO7

Caix a per a embornal de 70x 40x 70 cm, amb parets de 5 cm de gruix  de  fo rm igó  HM -
20/P/20/I sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I

A0140000 Manobre 0,700 13,97 9,781,000 h
A012N000 Oficial 1a d'obra pública 0,700 19,05 13,341,000 h

%NAAA Despeses aux iliars 1,500 23,12 0,35%s /

B064300C Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment 0,050 57,38 2,871,000 m3

PREFA Caix a prefabricada de formigo 70x 40x 70cm 1,000 36,60 36,601,000 u

Total arrodonit = 62,94 €

2.1.7 u Reixa i bastiment Delta 50 V (R0766) 625x395x70mm.  Bastiment i reixa practicable R0766V

Reix a i bastiment Delta 50 V (R0766) 625x 395x 70mm.  Bastiment i  re ix a  prac ti c ab le
(abatible) de fundició dúctil, articulada antirrobatori, s uper fic i e an ti l l is c ant.  C um ple ix
normativ a UNE EN-124, classe C-250, col.locat amb morter de ciment 1:4. Ac abat am b
pintura asfaltica

A0140000 Manobre 0,300 13,97 4,191,000 h

A012N000 Oficial 1a d'obra pública 0,300 19,05 5,721,000 h

B0710250 Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2 0,040 39,82 1,591,000 t

R0766 Bastiment i reix a Delta 50 fundició ductil 625x 395x 70mm, antirrobo, 1,000 42,00 42,001,000 u

Total arrodonit = 53,50 €

2.1.8 u Connexió a embornal. La connexió de la canonada de 200mm a la caixa CONNEX04

Connex ió a embornal. La connex ió de la canonada de 200mm a la  c a ix a  d 'em borna l
amb diàmetre 200mm, es protegira amb formigó HM-20. El recobriment de form igó  s erà
de  20cm al v oltant de la canonada..  Partida to ta lm ent ac abada i  pe l  s eu  c orrec te
funcionament.

A0140000 Manobre 0,100 13,97 1,401,000 h

A012N000 Oficial 1a d'obra pública 0,100 19,05 1,911,000 h

B064300C Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment 0,130 57,38 7,461,000 m3

Total arrodonit = 10,77 €

2.1.9 u Connexió d'escomesa d'embornal a la xarxa pluvial o residual amb realització de CONNEX03

Connex ió d'escomesa d'embornal a la x arx a pluv ial o residual amb realitz ac ió  de  fora t
amb corona, connex ió amb junta de escomesa fabricada amb EPDM diàmetre  de  400 a
200 o de 500 a 200. Partida totalment acabada i pel seu correcte funcionament.

A0140000 Manobre 0,150 13,97 2,101,000 h

A012N000 Oficial 1a d'obra pública 0,150 19,05 2,861,000 h

B064300C Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment 0,100 57,38 5,741,000 m3
JUNACOM01 Junta escomesa P.E. D/C.  D.400/500-200 1,000 24,00 24,001,000 u

Total arrodonit = 34,70 €
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2.2.1 m Demolició de pou de registre formigó, de 80 a 120 cm de diàmetre, amb F21DGG02F

Demolició de pou de registre formigó, de 80 a 120 cm de diàmetre, amb retroex cav adora
amb martell picador, i càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor.

C1313330 Retroex cav adora s/pneumàtics 8-10t 0,200 50,00 10,001,000 h

Total arrodonit = 10,00 €

2.2.2 m Demol.claveguera D<=60cm,form.vibrpr.,solera=15cm,m.mec.+càrrega cam . F21D41A2

Demolició de clav eguera de fins a 60 cm de diàmetre o fins  a  40x 60 c m ,  de  fo rm igó
v ibropremsat amb solera de 15 cm de formigó, amb mitjans mecànics  i  c àrrega s obre
camió

A0150000 Manobre especialista 0,180 14,51 2,611,000 h

%NAAA Despeses aux iliars 1,500 2,61 0,04%s /

C1313330 Retroex cav adora s/pneumàtics 8-10t 0,047 50,00 2,351,000 h

C1101200 Compressor+dos martells pneumàtics 0,090 16,58 1,491,000 h

Total arrodonit = 6,49 €

2.2.3 m Demolició o arrencada de claveguera o escomesa fins a 30 cm  de diàmetre o fins F21D21ES

Demolició o arrencada de clav eguera o escomesa fins a 30  c m  de diàm etre  o  fins  a
27x 36 cm, de formigó v ibropremsat o amb solera de 15 cm de form igó ,  am b m itj ans
mecànics i càrrega sobre camió

A0140000 Manobre 0,010 13,97 0,141,000 h
A0150000 Manobre especialista 0,010 14,51 0,151,000 h

C1313330 Retroex cav adora s/pneumàtics 8-10t 0,100 50,00 5,001,000 h

Total arrodonit = 5,29 €

2.2.4 m3 Transport residus,instal.gestió residus,camió 12t,càrrega mec. F2R54267

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, a qualsev ol distància.

C1501800 Camió transp.12 t 0,127 37,34 4,741,000 h

Total arrodonit = 4,74 €

2.2.5 m3 Deposició controlada, canon a dipòsit autoritzat,residus form. inerts,1,45t/m 3 F2RA71H0

Deposició controlada i canon d'ús a dipòsit autoritzat de residus de  fo rm igó  iner ts  am b
una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 s egons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA71H0 Deposició controlada dipòsit autoritzat,residus form. 
inerts,1,45t/m3,LER 170101

1,450 6,02 8,73t

Total arrodonit = 8,73 €

2.2.6 m3 Excav.rasa/pou,h<=2,5m,qualsevol tipus de terreny, retro.,+càrr.mec.s/camió F222142A

Ex cav ació de rasa i pou de fins a 2,5 m de fondària, en qua ls ev o l  ti pus  de  ter reny ,
realitzada amb retroex cav adora i càrrega mecànica sobre camió.

C1313330 Retroex cav adora s/pneumàtics 8-10t 0,143 50,00 7,151,000 h

Total arrodonit = 7,15 €
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2.2.7 m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.=0,6-1,5m,95%PM F227A00F

Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6  i  m eny s  d '1 , 5  m  d 'am plàri a ,  am b
compactació del 95% PM

A0140000 Manobre 0,063 13,97 0,881,000 h
A0150000 Manobre especialista 0,044 14,51 0,641,000 h

%NAAA Despeses aux iliars 1,500 1,52 0,02%s /

C133A030 Picó v ibrant,dúplex ,1300 kg 0,044 12,16 0,541,000 h

Total arrodonit = 2,08 €

2.2.8 m2 Apuntalament+estreb.rasa/pou,ampl.<=1m,fusta,40% prot. F2315701

Apuntalament i estrebada de rases i pous, fins a 1 m d'amplària, am b fus ta,  per a una
protecció del 40%

A012N000 Oficial 1a d'obra pública 0,398 19,05 7,58h

A0140000 Manobre 0,398 13,97 5,56h

B0A31000 Clau acer 0,088 0,06 0,01kg

B0D21030 Tauló fusta pi p/10 usos 3,570 0,35 1,25m

B0D61170 Puntal rodó fusta D=7-9cm,h=2-2,5m,30usos 0,010 7,19 0,07m3

A%AUX001 Despeses aux iliars mà d'obra 2,500 13,14 0,33%s /

Total arrodonit = 14,80 €

2.2.9 m Claveguera polietilè HDPE D=400mm FD7JL146

Clav eguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i ex terna corrugada,  de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre  nom ina l  ex te r io r 400 m m ,  de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3,  un ió  de  m an iguets ,
amb grau de dificultat mitja, inclòs part proporcional d'ac c es s ori s  i  pec es  es pec ial s ,
sobre solera de formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandàri a m àx im a de l
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment de planta  15 c m  de gru ix .  T o ta lm ent
acabat i prov at.

A012N000 Oficial 1a d'obra pública 0,280 19,05 5,871,100 h

A0140000 Manobre 0,280 13,97 4,301,100 h

BD7JL146 Tub paret estructurada HDPE D400 1,020 18,40 18,77m

B064300C Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment 0,142 57,38 8,15m3

A%AUX001 Despeses aux iliars mà d'obra 1,500 10,17 0,15%s /

Total arrodonit = 37,24 €

2.2.10 m Claveguera polietilè HDPE D=315 mm FD7JJ146

Clav eguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i ex terna corrugada,  de
polietilè HDPE, tipus B, àrea d'aplicació U, de diàmetre nom ina l  ex te r io r 315 m m ,  de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons norma UNE-EN 13476-3, unió de man iguets ,  am b
grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa. Inclòs part proporcional d'access oris  i
peces especials, sobre solera de formigó  HM -20/ P/ 20/ I de c ons is tènc ia p làs tic a ,
grandària màx ima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment de  plan ta  15  c m
de gruix . Totalment acabat i prov at.

A012N000 Oficial 1a d'obra pública 0,210 19,05 4,00h

A0140000 Manobre 0,210 13,97 2,93h
BD7JJ180 Tub paret estructurada HDPE D315 1,020 13,10 13,36m

B064300C Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment 0,142 57,38 8,15m3

A%AUX001 Despeses aux iliars mà d'obra 1,500 6,93 0,10%s /

Total arrodonit = 28,54 €
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2.2.11 m Recobrim ent de canonada de diàmetre 400 mm, amb formigó HM-10/P/10/l. GD95MHM1

Recobriment de canonada de diàmetre 400 mm, amb formigó HM-10/P/10 / l .  S 'aboc ara
formigó des de la directriu inferior de la canonada (la solera) fins a 20 cm per sobre  de la
directriu superior del la canonada. Amplada de la  rasa 80cm.

A012N000 Oficial 1a d'obra pública 0,205 19,05 3,91h

A0140000 Manobre 0,205 13,97 2,86h

%NAAA Despeses aux iliars 1,500 6,77 0,10%s /

FORMI Formigó pobre HM-10/P/10/l 0,354 50,00 17,70m3

Total arrodonit = 24,57 €

2.2.12 m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.0,6-1,5m,mat.selecc.excav.,g<=25cm F228AB0F

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material s e lec c ionat
de la pròpia ex cav ació, en tongades de gruix  fins a 25 cm, utilitzant p ic ó  v ib ran t,  am b
compactació del 95 % PM

A0150000 Manobre especialista 0,180 14,51 2,61h

C1315020 Retroex cav adora mitjana 0,060 60,38 3,62h
C133A030 Picó v ibrant,dúplex ,1300 kg 0,180 12,16 2,19h

A%AUX001 Despeses aux iliars mà d'obra 1,500 2,61 0,04%s /

Total arrodonit = 8,46 €

2.2.13 m3 Transp.terres reutilitzades,camió 20t,carreg.mec. F2R342A9P

Transport de terres reutilitzades (no tenen la considerac ió  de  res idu  d' obra) ,  a  z ona
d'aplec indicada per la DO amb camió de 20 t i temps d'espera  per a la  c àrrega am b
mitjans mecànics, a qualsev ol distància.

C1501900 Camió transp.20 t 0,090 51,19 4,61h

Total arrodonit = 4,61 €

2.2.14 m Subministrament i col·locació de clavegueró per escomesa domiciliaria o ED7K3301

Subministrament i col·locació de clav egueró per escomesa domiciliaria o  em bornal ,  de
paret estructurada, amb paret interna llisa i ex terna corrugada, de polietilè HDPE, tipus  B,
àrea d'aplicació U, de diàmetre nominal ex terior 200mm, de rigidesa anular SN 8 kN/ m 2,
segons norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets ,  am b grau de  di fi c u l tat m i tja  i
col·locat al fons de la rasa per a sanejament sense pressió, de rig i des a anu lar ,  s obre
solera de formigó de 10 cm de gruix  i recobert de formigo HM-10/P/10,  20 c m  de gru ix
per sobre de la directriu del tub.

A0127000 Oficial 1a col·locador 0,040 16,88 0,68h

A0140000 Manobre 0,040 13,97 0,56h

%NAAA Despeses aux iliars 1,500 1,24 0,02%s /
BDW3EB00 Accessori genèric p/tub PPD=200mm 0,010 42,23 0,42u

BD7K3340 Tub de polietile per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de 
SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular

1,000 9,00 9,00m

BDY3EB00 Element de munt.p/tub PPD=200mm 0,500 0,97 0,49u

FORMI Formigó pobre HM-10/P/10/l 0,110 50,00 5,50m3

Total arrodonit = 16,67 €
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2.2.15 u Connexió escomesa domiciliaria a la xarxa residual. La connexió es realitzara ( CONNEX02

Connex ió escomesa domiciliaria a la x arx a residual. La connex ió es  rea l i tz ara  (am b
accessori reducció ex entrica de PVC, PP, PE) per  l a par t ex terna  de  la  c anonada
ex istent domiciliaria i la reducció serà a diàmetre 200mm. La connex ió es protegi ra  am b
recobert de formigó HM-20/P/10,20cm al v oltant del seu perìm etre .  Par ti da  to ta lm ent
acabada i pel seu correcte funcionament.

A012N000 Oficial 1a d'obra pública 0,150 19,05 2,86h
AMPLI01 Ampliació unio PVC de 250 1,000 8,00 8,00u

A0140000 Manobre 0,150 13,97 2,10h

B064300C Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment 0,130 57,38 7,46m3

MANGUITO01 Manguito unió Pv c de 250mm 1,000 9,50 9,50u

Total arrodonit = 29,92 €

2.2.16 u Connexió escomesa domiciliaria residual amb realització de forat am b corona, CONNEX01

Connex ió escomesa domiciliaria residual amb realització de forat amb corona, c onnex ió
amb junta de escomesa fabricada amb EPDM diàmetre de 400 a 200 o de 500 a 200.  La
connex ió es protegira amb recobert de formigó HM-10/P/10 ,  20c m  a l  v o l tan t de l  s eu
perìmetre. Partida totalment acabada i pel seu correcte funcionament.

A012N000 Oficial 1a d'obra pública 0,150 19,05 2,86h

A0140000 Manobre 0,150 13,97 2,10h

B064300C Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment 0,100 57,38 5,74m3

JUNACOM01 Junta escomesa P.E. D/C.  D.400/500-200 1,000 24,00 24,00u

Total arrodonit = 34,70 €

2.2.17 u Solera form.HM-20/P/20/I g=15cm,planta 1,15x1,15m FDB17450

Solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix  i de planta 1,15x 1,15 m

A012N000 Oficial 1a d'obra pública 0,180 19,05 3,43h

A0140000 Manobre 0,180 13,97 2,51h

%NAAA Despeses aux iliars 1,430 5,94 0,08%s /

B064300C Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment 0,214 57,38 12,28m3

Total arrodonit = 18,30 €

2.2.18 m Paret per a pou circular de D=100 cm  de peces de formigó amb execució FDD1A099

Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb ex ecució p re fabri c ada,
col·locades amb morter mix t 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l ,  i nc los
cono de reducció de 100cm a 70cm

A0140000 Manobre 0,450 13,97 6,29h

A012N000 Oficial 1a d'obra pública 0,450 19,05 8,57h
%NAAA Despeses aux iliars 1,530 14,86 0,23%s /

BDD1A090 Peça form.p/pou circ.D=100cm,pref. 1,000 63,91 63,91m

C1315010 Retroex cav adora petita 0,160 42,27 6,76h

D070A8B1 Morter mix t ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra 0,007 101,83 0,71m3

Total arrodonit = 86,47 €

2.2.19 u Graó p/pou registre polipropilè armat,250x350x250mm,col.mort FDDZS005

Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x 350x 250 m m  i  3  k g  de  pes ,
col·locat amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

A012N000 Oficial 1a d'obra pública 0,300 19,05 5,72h

A0140000 Manobre 0,300 13,97 4,19h

%NAAA Despeses aux iliars 1,530 9,91 0,15%s /

BDDZV001 Graó per a pou de registre de polipropilè de 250x 350x 250mm 1,000 3,71 3,71u
D0701641 Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra pedra gra 0,009 75,66 0,68m3

Total arrodonit = 14,45 €
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2.2.20 u Bastiment circ.,fos.dúctil,p/pou reg.+tapa abatib+tancapas D FDDZ6DD4

Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatib l e i  am b tanc a,  pas
lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, c ol · loc a t am b
morter

A012N000 Oficial 1a d'obra pública 0,410 19,05 7,81h

A0140000 Manobre 0,410 13,97 5,73h

%NAAA Despeses aux iliars 1,470 13,54 0,20%s /

B0710250 Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2 0,034 39,82 1,35t

BDDZ6DD0 Bastiment circ.,+tapa,fos.dúctil p/pou reg.,abatib+tanca,pas 1,000 115,60 115,60u

Total arrodonit = 130,69 €
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3.1 m3 Excav.rasa,amp:<=1m,fond.=<=2m,qulasevol tipus terreny.,retro.+càrrega mec. F2225123

Ex cav ació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en qua ls ev ol  ti pus
de terreny , amb retroex cav adora i càrrega mecànica del material ex cav at

A0140000 Manobre 0,080 13,97 1,12h
C1313330 Retroex cav adora s/pneumàtics 8-10t 0,130 50,00 6,50h

%NAAA Despeses aux iliars 1,500 7,62 0,11%s /

Total arrodonit = 7,73 €

3.2 m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.<0,6m,95%PM F227500F

Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màx ima 0,6 m, amb compactac ió  de l  95%
PM

A0140000 Manobre 0,065 13,97 0,911,000 h

A0150000 Manobre especialista 0,050 14,51 0,731,000 h

%NAAA Despeses aux iliars 1,500 1,64 0,02%s /

C133A0K0 Picó v ibrant,plac.60cm 0,110 8,58 0,941,000 h

Total arrodonit = 2,60 €

3.3 m3 Transp.terres reutilitzades,camió 20t,carreg.mec. F2R342A9P

Transport de terres reutilitzades (no tenen la considerac ió  de  res idu  d' obra) ,  a  z ona
d'aplec indicada per la DO amb camió de 20 t i temps d'espera  per a la  c àrrega am b
mitjans mecànics, a qualsev ol distància.

C1501900 Camió transp.20 t 0,090 51,19 4,61h

Total arrodonit = 4,61 €

3.4 ml Canonada de PE 100 DN 63 PN 10 alta densitat per a conducció d'aigua CANONA63

Canonada de PE 100 de DN 63 PN 10 alta densitat per a c onduc c ió  d 'a i gua po table ,
inclosa la P.P. d'accessoris i ma d'obra per al seu muntatge.
S'ajustaran a les normes UNE 12.201 i a les recomanacions ISO-161/1. 
Tant les unions de tubs de polietilè d'alta densitat PE-80 i PE-100 c om  e ls  ac c es s or is
(Tes, Vàlv ules , colzes, boques de reg .  Etc . )  es  faran  per  e lec tró  s o ldadura  (no
s'admetrà cap soldadura a testa).
Col·locació de cinta seny alitzadora color blau i prov es de pressió i estanqueïtat.
(Dacord amb les prescripcions tècniques de la company ia de serv eis de SOREA, que te
la concessió municipal de la x arx a d'abastament de les aigua potable)

(Sense descomposició)

Total arrodonit = 6,60 €

3.5 ml Canonada de PE 100 DN 110 PN 10 alta densitat per a conducció d'aigua CANONA110

Canonada de PE 100 de DN 110 PN 10 alta densitat per a conduc c ió  d 'a i gua po table ,
inclosa la P.P. d'accessoris i ma d'obra per al seu muntatge.
S'ajustaran a les normes UNE 12.201 i a les recomanacions ISO-161/1. 
Tant les unions de tubs de polietilè d'alta densitat PE-80 i PE-100 c om  e ls  ac c es s or is
(Tes, Vàlv ules , colzes, boques de reg .  Etc . )  es  faran  per  e lec tró  s o ldadura  (no
s'admetrà cap soldadura a testa).
Col·locació de cinta seny alitzadora color blau i prov es de pressió i estanqueïtat.
(Dacord amb les prescripcions tècniques de la company ia de serv eis de SOREA, que te
la concessió municipal de la x arx a d'abastament de les aigua potable)

(Sense descomposició)

Total arrodonit = 9,41 €
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3.6 u Conexió de la xarxa que s'instal·la a la xarxa existent principal. Partida totalment CONNEXA01

Conex ió de la x arx a que s'instal·la a la x arx a ex is ten t pr inc ipa l .  Par ti da  to ta lm ent
acabada, inclos accessoris, ma d'obra...
(Dacord amb les prescripcions tècniques de la company ia de serv eis de SOREA, que te
la concessió municipal de la x arx a d'abastament de les aigua potable)

(Sense descomposició)

Total arrodonit = 333,33 €

3.7 m3 Rebliment de canonada de polietile amb sorra i abocada i estesa amb mitjans F2285HSO

Rebliment de canonada de polietile amb sorra i abocada i estesa amb mitjans manuals.
(Dacord amb les prescripcions tècniques de la company ia de serv eis de SOREA, que te
la concessió municipal de la x arx a d'abastament de les aigua potable)

A0150000 Manobre especialista 0,200 14,51 2,901,000 h

%NAAA Despeses aux iliars 1,500 2,90 0,04%s /

C1313330 Retroex cav adora s/pneumàtics 8-10t 0,121 50,00 6,051,000 h

SORRA Sorra de segona 1,000 9,60 9,601,000 m3

Total arrodonit = 18,59 €

3.8 u Clau de pas DN 50 de comporta, amb junta elàstica, fosa dúctil GGG50, pintada CLAU50

Vàlv ula de comporta, tipus Belgicst DN 50 PN 16 brida F-4 eix  lliure, amb junta elàs tic a ,
fosa dúctil GGG50, pintada amb pintura epòx id inclosa la part P . P.  d 'ac c es s or is  i  m a
d'obra per al seu muntatge. Inclós "quadradillo" de maniobra. 
(Dacord amb les prescripcions tècniques de la company ia de serv eis de SOREA, que te
la concessió municipal de la x arx a d'abastament de les aigua potable)

(Sense descomposició)

Total arrodonit = 113,24 €

3.9 u Clau de pas DN 100 de comporta, amb junta elàstica, fosa dúctil GGG50, pintada CLAU100

Vàlv ula de comporta, tipus Belgicst DN 100 PN  16 br ida  F -4  ei x  l l iu re ,  am b jun ta
elàstica, fosa dúctil GGG50, pintada amb pintura epòx id inclosa la part P.P. d'acces s or is
i ma d'obra per al seu muntatge. Inclós "quadradillo" de maniobra. 
(Dacord amb les prescripcions tècniques de la company ia de serv eis de SOREA, que te
la concessió municipal de la x arx a d'abastament de les aigua potable)

(Sense descomposició)

Total arrodonit = 151,43 €

3.10 u Escomesa per habitatges sobre canonada PE DN 63 o 110 ( inclou arqueta de ESCOM01

Escomesa per habitatges sobre canonada PE DN 63 o 110 ( inclou arqueta de  260m m
alçada, 480mm de llargada i 255mm amplada. Material HDPE+ Composite. Inc lou c l aus
d'entrada, sortida i de retenció per comptador de diàmetre DN 13-15-20. Totalment aillada)
Instal·lació d'escomesa domiciliaria: Collarí de fosa dúctil de 63-3/4" o 110-3/4". Seran de
dues peces, de fosa dúctil GGG-50 o acer inox idable, amb e ls  c argo ls  tam bé d 'ac er
inox idable i ajustades al diàmetre ex terior del tub, instal·lat sobre canonada. 
(Dacord amb les prescripcions tècniques de la company ia de serv eis de SOREA, que te
la concessió municipal de la x arx a d'abastament de les aigua potable).

(Sense descomposició)

Total arrodonit = 129,50 €

3.11 m Instal·lació provisional d'obres mentre es m unta la canonada definitiva. (D'acord PROVISION

Instal·lació prov isional d'obres mentre es munta la canonada definitiv a.(D'acord  am b l es
prescripcions tècniques de la company ia de serv eis de SOREA,  que te  l a c onc es s ió
municipal de la x arx a d'abastament de les aigua potable)

(Sense descomposició)

Total arrodonit = 4,30 €
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3.12 u Hidrant d'una sortida de 100 mm, muntat soterrat. FM213328

Hidrant amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de diàmetre ti pus  Be lg ic as t
DN100 R.100, muntat soterrat.

(Sense descomposició)

Total arrodonit = 381,27 €
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4.1.1 m3 Excav.p/caixa pav.,terreny compact.(SPT 20-50),pala excav.,+càrr.directa s/camió F221C472

Ex cav ació per a caix a de pav iment en terreny  compacte (SPT 20-50),  rea l i tz ada am b
pala ex cav adora i càrrega directa sobre camió. Inclou aix ecament del pav iment as fà l tic
ex istent.

C1312340 Pala ex cav adora giratoria s/pneumàtics 15-20t 0,045 82,41 3,711,000 h

Total arrodonit = 3,71 €

4.1.2 m2 Repàs+picon.caixa paviment,95%PM F227T00F

Repàs i piconatge de caix a de pav iment, amb compactació del 95% PM

C13350C0 Corró v ibratori autopropulsat,12-14t 0,010 66,20 0,661,000 h

C1331100 Motoaniv elladora petita 0,010 56,95 0,571,000 h

Total arrodonit = 1,23 €

4.1.3 m3 Terraplenada/picon.caixa pav.mat.toler.excav.g<=25cm,95%PM F226120F

Terraplenada i piconatge per a caix a de pav iment amb material to l erab le de  la  p ròp ia
ex cav ació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM

C1311120 Pala carregadora s/,mitjana,s/,pneumàtics 117kW 0,040 56,03 2,24h

C13350C0 Corró v ibratori autopropulsat,12-14t 0,055 66,20 3,64h

Total arrodonit = 5,88 €

4.1.4 m3 Transp.terres reutilitzades,camió 20t,carreg.mec. F2R342A9P

Transport de terres reutilitzades (no tenen la considerac ió  de  res idu  d' obra) ,  a  z ona
d'aplec indicada per la DO amb camió de 20 t i temps d'espera  per a la  c àrrega am b
mitjans mecànics, a qualsev ol distància.

C1501900 Camió transp.20 t 0,090 51,19 4,61h

Total arrodonit = 4,61 €

4.1.5 m Cuneta triangulat de terra d'1,00 m GD571510

Cuneta profunda triangular de 1,00 m d'amplària i 0,33 m de fondària,  inclòs ex c av ac ió
de terreny  no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

A0121000 Oficial 1a 0,070 16,88 1,18h

A0140000 Manobre 0,070 13,97 0,98h

A0150000 Manobre especialista 0,035 14,51 0,51h

C1315010 Retroex cav adora petita 0,070 42,27 2,96h

C1331100 Motoaniv elladora petita 0,008 56,95 0,46h

A%AUX001 Despeses aux iliars mà d'obra 1,500 2,67 0,04%s /

Total arrodonit = 6,13 €
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4.2.1 m Vorada recta form., BORE720 (20x15cm), B, H, T(R-5MPa),col./s G965A9D9-MI

Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció  norm al i tz ada de  c a lç ada
BORE720 de 20x 15 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l ' abras ió H i  c las s e
resistent a flex ió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de  fo rm igó
HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5.  Inc lús  fo rm ac ió  de
pendents en passos de v ianants.

A012N000 Oficial 1a d'obra pública 0,237 19,05 6,321,400 h

A0140000 Manobre 0,479 13,97 9,371,400 h

B064500C Formigó HM-20/P/40/I,>=200kg/m3 ciment 0,078 62,42 4,87m3

B0710250 Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2 0,004 39,82 0,16t

B965A9D0 Vorada recta, DC, C7 (22x 20cm), B, H, T(R-5MPa) 1,000 5,11 7,821,530 m

A%AUX001 Despeses aux iliars mà d'obra 1,500 15,69 0,24%s /

Total arrodonit = 28,78 €

4.2.2 m Rigola HM-30/P/20/I+E, ampl.=30cm ,h=25-30cm F9787GN1

Rigola de formigó HM-30/P/20/I+E, de consistència plàs tic a i  grandàri a m àx im a de l
granulat 20 mm, de 30 cm d'amplària i de 25 a 30 cm d'alçària, acabat remolinat

A012N000 Oficial 1a d'obra pública 0,026 19,05 1,042,100 h

A0140000 Manobre 0,078 13,97 2,292,100 h

B064E26C Formigó HM-30/P/20/I+E,>=275kg/m3 ciment 0,120 79,85 20,122,100 m3
A%AUX001 Despeses aux iliars mà d'obra 1,500 3,33 0,05%s /

Total arrodonit = 23,50 €

4.2.3 m3 Subbase granulat grandària=50-70mm,estesa+picon. F9231510

Subbase de granulat de grandària màx ima de 50 a 70 mm, amb estesa i  p ic onatge  de l
material

A0140000 Manobre 0,050 13,97 0,70h

B0332300 Grav a pedra granit.50-70mm 1,700 19,63 6,840,205 t

C1331100 Motoaniv elladora petita 0,035 56,95 1,99h

C13350C0 Corró v ibratori autopropulsat,12-14t 0,020 66,20 1,32h

A%AUX001 Despeses aux iliars mà d'obra 1,500 0,70 0,01%s /

Total arrodonit = 10,86 €

4.2.4 m3 Base formigó HM-20/B/20/I, camió+vibr.manual, reglejat F9365H11

Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tov a i grandària màx ima del g ranu la t 20
mm, abocat des de camió amb estesa i v ibratge manual, amb acabat reglejat

A012N000 Oficial 1a d'obra pública 0,150 19,05 2,86h

A0140000 Manobre 0,450 13,97 6,29h

B064300B Formigó HM-20/B/20/I,>=200kg/m3 ciment 1,000 65,33 65,33m3
C2005000 Regle v ibratori 0,150 4,81 0,72h

A%AUX001 Despeses aux iliars mà d'obra 1,500 9,15 0,14%s /

Total arrodonit = 75,34 €
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4.2.5 m2 Paviment panot vorera gris,25x25x2,5cm,preu alt,col.est.sorr F9E15204

Pav iment de panot per a v orera gris de 25x 25x 2,5 cm, classe 1a, preu a l t,  c o l . loc at a
l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland.
Inclós formació de pendents i peces especials en formació de passos de v ianants.

A012N000 Oficial 1a d'obra pública 0,340 19,05 7,771,200 h

A0140000 Manobre 0,210 13,97 3,521,200 h

B0111000 Aigua 0,010 1,05 0,011,200 m3

B0512401 Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs 0,003 103,55 0,371,200 t

B9E15200 Panot gris 25x 25x 2,5cm,cl.1a,preu alt 1,000 6,49 7,791,200 m2

D0391311 Sorra-ciment s/addit.,200kg/m3 pòrtland+fill.calc.,form.165l 0,030 68,82 2,481,200 m3

A%AUX001 Despeses aux iliars mà d'obra 1,500 11,29 0,17%s /

Total arrodonit = 22,11 €
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4.3.1 m3 Subbase mat.selec.,estesa+picon.98%PM F928101K-P

Subbase material seleccionat, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM

A0140000 Manobre 0,050 13,97 0,470,680 h

B0111000 Aigua 0,050 1,05 0,040,680 m3

B03D1000 Terra selec. 1,000 6,75 4,590,680 m3

C1331100 Motoaniv elladora petita 0,035 56,95 1,360,680 h

C13350C0 Corró v ibratori autopropulsat,12-14t 0,055 66,20 2,480,680 h

C1502E00 Camió cisterna 8m3 0,025 41,32 0,700,680 h

A%AUX001 Despeses aux iliars mà d'obra 1,500 0,47 0,01%s /

Total arrodonit = 9,65 €

4.3.2 m3 Subbase tot-u art.,estesa+picon.95%PM F921201F

Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM

A0140000 Manobre 0,050 13,97 0,70h

B0111000 Aigua 0,050 1,05 0,05m3

B0372000 Tot-u art. 1,000 17,78 17,78m3

C1331100 Motoaniv elladora petita 0,035 56,95 1,99h

C13350C0 Corró v ibratori autopropulsat,12-14t 0,030 66,20 1,99h

C1502E00 Camió cisterna 8m3 0,025 41,32 1,03h

A%AUX001 Despeses aux iliars mà d'obra 1,500 0,70 0,01%s /

Total arrodonit = 23,55 €

4.3.3 m3 Base tot-u art.,estesa+picon.95%PM F931201F

Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM

A0140000 Manobre 0,050 13,97 0,70h
B0111000 Aigua 0,050 1,05 0,05m3

B0372000 Tot-u art. 1,000 17,78 17,78m3

C1331100 Motoaniv elladora petita 0,035 56,95 1,99h

C13350C0 Corró v ibratori autopropulsat,12-14t 0,030 66,20 1,99h

C1502E00 Camió cisterna 8m3 0,025 41,32 1,03h

A%AUX001 Despeses aux iliars mà d'obra 1,500 0,70 0,01%s /

Total arrodonit = 23,55 €

4.3.4 m2 Reg d'imprim. a/emul.bitum.catiònica C60BF4 IMP  1,2kg/m2 F9J12P70

Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotac ió  1 , 2
kg/m2

A0150000 Manobre especialista 0,004 14,51 0,06h

B0552BF4 Emul.bitum.catiònica C60BF4 IMP 1,200 0,31 0,37kg

C1702D00 Camió cisterna p/reg asf. 0,003 28,42 0,09h
A%AUX001 Despeses aux iliars mà d'obra 1,500 0,06 0,00%s /

Total arrodonit = 0,52 €
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4.3.5 t Paviment bitum.cont.calent AC22 base B 50/70 G ,g granitic,betum asf.,98%mar F9H19114

Pav iment de mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa S-25 am b
granulat granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l ' as s a ig
marshall

A012N000 Oficial 1a d'obra pública 0,019 19,05 0,36h

A0140000 Manobre 0,086 13,97 1,20h

B9H19110 Mescla bitum.cont.calent AC22 base B G,granulat granític,betum asf. 1,000 49,36 49,36t

C13350C0 Corró v ibratori autopropulsat,12-14t 0,012 66,20 0,79h

C1709B00 Estenedora p/pav iment mescla bitum. 0,010 53,99 0,54h

C170D0A0 Corró v ibratori autopropulsat pneumàtic 0,012 60,10 0,72h

A%AUX001 Despeses aux iliars mà d'obra 1,500 1,56 0,02%s /

Total arrodonit = 52,99 €

4.3.6 m2 Reg d'adher. a/emul.bitum.termoadherent tipus C60B4 TER o C60B3 - dotació F9J13Q40

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa tipus C60B4 TER o C60B3  am b dotac ió  1
kg/m2

A0150000 Manobre especialista 0,004 14,51 0,06h
B0552410 Emul.bitum.termoadherent tipus C60B4 TER o C60B3 TER 1,000 0,26 0,26kg

C1702D00 Camió cisterna p/reg asf. 0,003 28,42 0,09h

A%AUX001 Despeses aux iliars mà d'obra 1,500 0,06 0,00%s /

Total arrodonit = 0,41 €

4.3.7 t Paviment bitum.cont.calent AC16 surf B50/70D ,g.granític,compactació 98% F9H12114

Pav iment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC  16 s ur f B  50/ 70  D,  am b
betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a c apa de  tràns i t i  g ranu la t
granític, estesa i compactada al 98% de l'assaig marshall.

A012N000 Oficial 1a d'obra pública 0,019 19,05 0,36h

A0140000 Manobre 0,086 13,97 1,20h

B9H11251 Mescla bitum.cont.calent AC16 surf B50/70D granulat granític, betum 
asfaltic

1,000 52,41 52,41t

C13350C0 Corró v ibratori autopropulsat,12-14t 0,012 66,20 0,79h
C1709B00 Estenedora p/pav iment mescla bitum. 0,010 53,99 0,54h

C170D0A0 Corró v ibratori autopropulsat pneumàtic 0,012 60,10 0,72h

A%AUX001 Despeses aux iliars mà d'obra 1,500 1,56 0,02%s /

Total arrodonit = 56,04 €
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5.1 u Instal·lació enllumenat PRO-ENLL

Instal·lació d'enllumenat, segons relació d'amidaments i pressupost del projecte annex .

(Sense descomposició)

Total arrodonit = 26.393,33 €

5.2 m3 Excav.rasa,amp:<=1m,fond.=<=2m,qulasevol tipus terreny.,retro.+càrrega mec. F2225123

Ex cav ació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en qua ls ev ol  ti pus
de terreny , amb retroex cav adora i càrrega mecànica del material ex cav at

A0140000 Manobre 0,080 13,97 1,12h

C1313330 Retroex cav adora s/pneumàtics 8-10t 0,130 50,00 6,50h

%NAAA Despeses aux iliars 1,500 7,62 0,11%s /

Total arrodonit = 7,73 €

5.3 m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.<0,6m,95%PM F227500F

Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màx ima 0,6 m, amb compactac ió  de l  95%
PM

A0140000 Manobre 0,065 13,97 0,911,000 h

A0150000 Manobre especialista 0,050 14,51 0,731,000 h

%NAAA Despeses aux iliars 1,500 1,64 0,02%s /

C133A0K0 Picó v ibrant,plac.60cm 0,110 8,58 0,941,000 h

Total arrodonit = 2,60 €

5.4 m3 Transp.terres reutilitzades,camió 20t,carreg.mec. F2R342A9P

Transport de terres reutilitzades (no tenen la considerac ió  de  res idu  d' obra) ,  a  z ona
d'aplec indicada per la DO amb camió de 20 t i temps d'espera  per a la  c àrrega am b
mitjans mecànics, a qualsev ol distància.

C1501900 Camió transp.20 t 0,090 51,19 4,61h

Total arrodonit = 4,61 €

5.5 m Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=90mm,20J,450N,canal.s GG22TH1K

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'ex terio r ,  de
90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistènc ia  a  l ' im pac te
de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

A012H000 Oficial 1a electricista 0,033 19,69 0,65h

A013H000 Ajudant electricista 0,020 16,59 0,33h

BG22TH10 Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=90mm,20J,450N,p/canal 1,000 1,60 1,60m

A%AUX001 Despeses aux iliars mà d'obra 1,500 0,98 0,01%s /

Total arrodonit = 2,59 €

5.6 m Canalització 2tubs PE DN=90mm,dau recobr. 40x25cm form. FDG52357

Canalització amb dos tubs corbables corrugats  de  po l ie ti lè  de  90  m m  de d iàm etre
nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x 25 cm amb formigó HM-20/P/20/I

A0121000 Oficial 1a 0,012 16,88 0,20h

A0140000 Manobre 0,012 13,97 0,17h
B064300C Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment 0,100 57,38 5,74m3

BG22TH10 Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=90mm,20J,450N,p/canal 2,000 1,60 3,20m

A%AUX001 Despeses aux iliars mà d'obra 1,500 0,37 0,01%s /

Total arrodonit = 9,32 €
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5.7 m Canalització 4tubs PE DN=90mm,dau recobr. 40x40cm form. FDG54477-90

Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polie ti lè  de  90  m m  de d iàm etre
nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x 40 cm amb formigó HM-20/P/20/I

A0121000 Oficial 1a 0,014 16,88 0,24h
A0140000 Manobre 0,014 13,97 0,20h

B064300C Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment 0,160 57,38 9,18m3

BG22TH10 Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=90mm,20J,450N,p/canal 4,000 1,60 6,40m

A%AUX001 Despeses aux iliars mà d'obra 1,500 0,44 0,01%s /

Total arrodonit = 16,03 €

5.8 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en tongades de F2285M00

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en tongades  de gru ix
de 25 cm, utilitzant picó v ibrant

A0150000 Manobre especialista 0,200 14,51 2,901,000 h

%NAAA Despeses aux iliars 1,500 2,90 0,04%s /

B0310500 Sorra 0-3,5 mm 1,800 10,00 18,001,000 t

C133A0K0 Picó v ibrant,plac.60cm 0,200 8,58 1,721,000 h

C1313330 Retroex cav adora s/pneumàtics 8-10t 0,060 50,00 3,001,000 h

Total arrodonit = 25,66 €

5.9 m Banda cont.plàstic,color,30cm,col·locada llarg rasa,20cm sob FDGZU010

Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de  la  ras a  a
20 cm per sobre de la canonada, per a malla seny alitzadora

A013M000 Ajudant muntador 0,010 16,61 0,171,000 h
BDGZU010 Banda cont.plàstic,color,30cm 1,020 0,11 0,111,000 m

Total arrodonit = 0,28 €

5.10 u Pericó registrable, formigó prefabricat sense fons, amb llit de grava FDK262B8

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x 40x 45 cm, per a instal·lacions
de serv eis, col·locat sobre llit de grav a de 15 cm de gruix  i reblert lateral amb terra  de la
mateix a ex cav ació

A012N000 Oficial 1a d'obra pública 0,500 19,05 9,53h

A0140000 Manobre 1,000 13,97 13,97h

B0332020 Grav a pedra granit.,p/drens 0,097 15,34 1,49t

BDK21495 Perico registrable de formigó sense fons de 40x 40x 45 per instal·lació 
serv eis

1,000 12,57 12,57u

C1503000 Camió grua 0,200 39,46 7,89h

Total arrodonit = 45,45 €

5.11 u Bastim.+tapa fos.dúc.,p/pericó serv.,recolzada,pas útil 400x FDKZH9B4

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serv eis, recolzada, pas lliure  de
400x 400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col.locat amb morter

A012N000 Oficial 1a d'obra pública 0,350 19,05 6,671,000 h

A0140000 Manobre 0,350 13,97 4,891,000 h
%NAAA Despeses aux iliars 1,470 11,56 0,17%s /

BDKZH9B0 Bastiment quadrat,+tapa,fos.dúctil p/pericó serv .,recolzada, 1,000 25,59 25,591,000 u

B0710150 Mort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2 0,003 43,52 0,131,000 t

Total arrodonit = 37,45 €
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5.12 m3 Formigó rasa/pou fonament,HM-20/P/20/I,camió F31521G1

Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/ 20 / I,  de  c ons i s tènc ia  p làs ti c a  i
grandària màx ima del granulat 20 mm, abocat des de camió.

A0140000 Manobre 0,250 13,97 3,491,000 h
%NAAA Despeses aux iliars 1,500 3,49 0,05%s /

B064300C Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment 1,100 57,38 63,121,000 m3

Total arrodonit = 66,66 €

5.13 u Ancoratge acer b/corrugada,D=16mm,perf.+inject.cont. adh.apl E4BP1116-FA

Ancoratge amb quatre barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N / m m 2,  de  16
mm de diàmetres i 60 cm de longitud total, treballat a taller i amb una capa d' im prim ac ió
antiox idant, col.locat a l'obra amb cargols. Inclou morter autoniv el lan t ex pans iu  per a l
reblert de l'espai resultan t en tre e l  fo rm igó  i  l a p lac a  de  la  farola  i  la  p rotec c ió
anticorrosiv a aplicada als cargols i als ex trems dels perns.

(Sense descomposició)

Total arrodonit = 19,94 €
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6.1 u Seguretat i salud SEGU-SALUT

Seguretat i salut en el treball per l'ex ecució de l'obra ,  s egons  re lac ió  d' am idam ent i
pressupost de l'Estudi de Seguretat i Salut annex .

(Sense descomposició)

Total arrodonit = 2.500,00 €
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7.1 u Pla de Control. Esplanada J22CON-E

Pla de Control
COMPACTACIÓ ESPLANADA
-Deteminació "in situ" de la densitat i de la humitat de  s òl s  i  m ateri al s  g ranulars  per
mètodes nuclears :  pe ti tes  fondàri es  s / U N E 103900: 2013. M ínim  10 punts  per
desplaçament. (15u)
-Proctor modificat s/UNE 103501:1994
-Desplaçament a obra

(Sense descomposició)

Total arrodonit = 238,00 €

7.2 u Pla de Control Sòl seleccionat J22CON-S

SÒL SELECCIONAT D'APORTACIÓ
**Control materials
-Determinació humitat mitjançant assecat en estufa, s/UNE-EN ISO 17892-1:2015
-Anàlisi granulomètric de sòl per tamisat, s/UNE-EN 103101:1995
-Determinació dels límits d'Atterberg s/UNE 103103:1994 i 103104:1993
-Proctor Normal s/UNE103500:1994
-Proctor Modificat s/UNE103501:1994
-Determinació de l'index  C.B.R. amb 3 punts, s/UNE 103502:1995
-Contingut de matèria organica sòls pel mètode de l  perm anganat potàs s ic ,  s / U N E
103204:1993 i ER
-Assaig d'inflament lliure d'un sòl amb edòmetre, s/UNE 103601:1996
-Assaig de colapse en sòls, s/NLT 254:1999
-Determinació del contingut de sals solubles en aigua, s/NLT 114:1999
-Contingut de guix  en sòls, s/ NLT 115:1999

**Compactació.
-Determinació "in situ" de la densitat i de la humitat de s òl s  i  m ateri al s  g ranulars  per
mètodes nuclears :  pe ti tes  fondàr ies  s / U N E 103900: 2013.  M ín im  10 punt per
desplaçament. (10 punts)
-Desplaçament a obra (1u)

(Sense descomposició)

Total arrodonit = 679,93 €
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7.3 u Pla de Control Tot-u artificial J22CON-T

Pla de Control 
TOT-Ú ARTIFICIAL
**Control materials
-Quarteig i preparació mostra
-Anàlisi granulomètric s/UNE-EN 933-1:2012 
-Determinació del contingut d'aigua mitjançant assecament en estufa ,  s / U N E-EN  1097-
5:2009
-Determinació dels límits d'Atterberg s/UNE 103103:1994 i 103104:1993
-Determ inac ió de l ' equ iv a lent d 'a rena en  àr i ds  fins  s / U N E - E N      9 3 3 -
8:2012+A1:2015/1M:2016
-Contingut de fins de l'àrid gros s/UNE-EN 933-1:2012
-Determinació del percentatge de cares de fractura s/UNE-EN 933-5:1999+A1:2005
-Determinació de la forma de les partícules. Índex  de lloses s/UNE-EN 933-3:2012
-Determinació coeficient desgast "Los Angeles" (àrid classificat) s/UNE-EN 1097-2:2010
-Determinació quantitativ a dels compostos de sofre s/UNE-EN  1744-1 : 2010+A1: 2013
Ap.11
-Proctor Modificat s/UNE 103501:1994

**Control compactació
-Deteminació "in situ" de la densitat i de la humitat de  s òl s  i  m ateri al s  g ranulars  per
mètodes nuclears :  pe ti tes  fondàri es  s / U N E 103900: 2013. M ínim  10 punts  per
desplaçament. (10u)
-Assag de càrrega amb placa circular de D.300 mm per c ontrol  c om pac tac ió  de  l es
capes de sòl s/UNE 103808:2006 (s/NLT-357/98). Mínim 3 punt. (No inclou reacció).(2u)
-Determinació de contingut d'aigua mitjançant assecament en estu fa ,  s / U N E-EN  1097-
5:2009. (2u).

(Sense descomposició)

Total arrodonit = 771,05 €

7.4 u Pla de Control Mescles bituminoses J22CON-M

Pla de Contol
MESCLA BITUMINOSA EN CALENT

**Base: 1u. Rodadura: 1u 
-Presa de mostres d'aglomerat asfàltic, s/NLT-121/99
-Quarteig i preparació mostra
-Control de temperatures en l'ex ecució de  pav im ents  de  m es c les  b i tum inos es  en
calents/UNE-EN 12697-13:2000
-Contingut de lligant soluble en mescles bituminoses en calent, s/UNE-EN 12697-1:2013
-Anàlisi granulomètric dels àrids recuperats de les mes c les  bi tum inos es ,  s / U N E-EN
12697-2:2002+A1:2007 
-Determinació de la densitat aparent i contingut de buits m itjanç ant l a fabri c ac ió  de  3
prov etes s/UNE-EN 12697-6:2012 i 12697-8:2003

**Control compactació.
-Ex tracció testimonis de mescla bituminosa (mín. 5 uts) en dues  c apes .  Inc lòs  g rui x ,
s/UNE-EN 12697-29:2003. Quantitat 5 u)
-Determinació de la densitat aparent de testimonis/prov etes de m es c la  bi tum inos a en
calent, s/UNE-EN 12697-6:2012 i NLT-168/90 (10 u)

(Sense descomposició)

Total arrodonit = 875,07 €
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7.5 u Pla de Control Formigó J22CON-F

Pla de Control
FORMIGÓ 
Confecció sèrie  de  4  prov etes  c úbiques  de  form igó  de  15x 15x 15 c m ,  i nc lòs
assentament curat i ruptura per compressió, s/UNE-EN 12350-1/2:2009, UNE-EN 12390-
1:2001 i UNE-EN 12390-2/3:2009
Distribució sèries:
Rigola       1 sèries
Voreres      1 sèries

(Sense descomposició)

Total arrodonit = 73,45 €

7.6 u Pla de Control Sanejament J22CON-VC

Pla de Control
SANEJAMENT
Video càmara de v erificació del clav egueram en tub de 300 i 400 mm de d iàm etre ,  per
comprov ació del bon estat de l'obra ex ecutada, realitzar per em pres a es pec ia l i tz ada.
Inclou desplaçament i v ideo.

(Sense descomposició)

Total arrodonit = 300,00 €
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ANNEX 6 : ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
 



 



Projecte Urbanització carrer Paral·lel. Alcoletge 

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

ÍNDEX. 
 

L’arquitecte: Castelló Gendre, Lluís NUM/NIF 78055822D 

 
en aplicació del Reial Decret 1627/1997  que  estableix les disposicions mínimes de seguretat i  salut en les obres de 
Construcció i per encàrrec de: 
 

Promotor: Ajuntament d’Alcoletge NIF P2501200F 

    

Resident a: Carrer Sitjar, 2 

Província: Lleida Municipi: Alcoletge Codi Postal 25660 

 

Redacta l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut que s'adjunta i que forma part del projecte d'execució de: 
Detall: Urbanització Carrer Paral·lel  
Emplaçament: carrer Paral·lel 
   

Província: Lleida Municipi: Alcoletge Codi Postal: 25660 

Pressupost d’execució material aproximat:             196.017,22 Euros 

   

 

Redactat per el/los Arquitectes NUM/NIF  

- Castelló Gendre, Lluís 8600/2  

-  /  

-  /  

 
L’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut consta dels següents documents: 
 

X Memòria descriptiva 

X Plànols 

Plànols: 
1 Planta General i annexos gràfics 

  

  

  

  

  

  

 
En aplicació d’aquest estudi bàsic de seguretat i salut el contractista elaborarà un pla de seguretat i salut en el treball en el que s’analitzin, 
estudiïn, desenvolupin i complimentin les previsions contingudes en aquest estudi, en funció del seu propi sistema d´execució de l´obra 
(article 7 del RD 1627/97). Les propostes d’amidaments alternatives de prevenció inclouran la valoració econòmica de les mateixes, que no 
podrà implicar disminució de l´ import total, d’acord amb el segon paràgraf de l’apartat 4 de l’article 5. del RD 1627/97 El pla de seguretat i 
salut haurà de  ser aprovat, abans de l´inici de l’obra, per el coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l’execució de l´obra i 
haurà d´incloures en la comunicació d´obertura del centre de treball a l´autoritat laboral. 

 
 
 
 
 
 

 A  Mollerussa ,  a  maig de 2019 
 
Signat l´ Arquitecte:  
Castelló Gendre, Lluís 
 
 
 
 
 
 
 



 
arquitecte: Lluís Castelló Gendre 

projecte: Urbanització Carrer Paral·lel 

 
 

estudi bàsic de seguretat i salut 
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MOVIMENT DE TERRES 

1.- INTRODUCCIÓ. 

1.1 Definició: 

És el conjunt d'activitats que mitjançant esbrossaments, escarificaciones, desmunts, terraplens, transports de 
terres, anivellacions, compactacions i excavacions tenen per objecte variar la topografia d'un lloc perquè 
compleixi les condicions de tipus morfològic i mecànic definides al projecte d'urbanització. 

1.2 Diferents tipus de moviment de terres: 

• Neteja i esbrossament. 
• Desmunts. 
• Terraplens. 
• Excavació de rases i pous. 

1.3 Observacions generals: 

L'activitat de moviment de terres comporta, bàsicament, l'excavació i/o rebliment de terres, i el seu transport, 
per a això s’haurà de: 

• Planificar el moviment de terres considerant totes les activitats que s’hauran de desenvolupar  amb els 
seus recursos humans i tècnics. 

• Coordinar les diferents activitats per optimitzar aquests recursos. 
• Organitzar, per a posar en pràctica la planificació i la seva coordinació, i per a això s'establiran les 

diferents vies de circulació de la maquinària de moviment de terres, així com zones d'estacionament de 
l’esmentada maquinària, si el terreny ho permet. 

• Finalment, una previsió d'elements auxiliars com a maquinària per a moviment de terres, maquinària per 
a transport horitzontal, etc.; previsió dels Sistemes de Protecció Col·lectiva, dels Equips de Protecció 
Individual i de les Instal·lacions d'Higiene i Benestar; així com una previsió d'espais per poder moure 
adequadament la maquinària. 

 
Tot això, amb l'objectiu que es realitzi en el temps prefixat al Projecte d'Urbanització amb els mínims riscos 
d'accidents possibles. 
 
S'ha de tenir present, en els casos que  hi calgui, per risc de lliscament de les terres la contenció d'aquestes. 
Donada l'especifitat d'aquesta activitat es contempla en un capítol a banda (Contenció). 
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NETEJA I ESBROSSAMENT 

1.- DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ. 

1.1 Definició: 

És el conjunt d'operacions que tenen per objecte netejar el terreny de brossa arbres, pedres, etc, i excavar la 
capa vegetal. 

1.2 Descripció: 

Una vegada realitzat, si escau, l’enderrocament de les edificacions existents, es pot iniciar la preparació del 
terreny sobre el qual s'ha d'assentar l'obra d'urbanització, per aquest motiu, cal netejar de runa i enderrocs les 
zones de solars on s'hagin realitzat les demolicions i procedir a l’esbrossament de les zones no edificades per 
a netejar de matolls i arbratge existents, així com excavar la capa de terreny vegetal. 

Per a realitzar la neteja i esbrossament serà imprescindible considerar l'equip humà necessari:  

• conductors de maquinària de bulldózers. 
• operaris especialitzats per als treballs d’esbrossament. 
• conductors de maquinària per  realitzar l'excavació. 
• conductors de camions o dúmpers per al transport de runa procedents de l’esbrossament i  la neteja. 
• senyalitzadors. 

Els recursos tècnics per realitzar els treballs de neteja i esbrossament consistiran, bàsicament, en maquinària 
de moviment de terres, és a dir: 

• bulldózers. 
• carregadores (pala mecànica). 
• mototraílla o excavadores. 
• camions, dúmpers i  motobolquet  per al transport terres. 

El treball a desenvolupar per aquesta maquinària consistirà en: 

• Crear les vies d'accés al terreny, en cas necessari. 
• Excavació de rases per a la desviació de serveis afectats, en cas necessari. 
• Netejar l'arbratge i matolls mitjançant el bulldózer o amb la carregadora (pala mecànica) creant les vies i 

rampes de circulació dins del terreny, per a facilitar la mobilitat i treballs posteriors de la maquinària. 
• Excavar la capa vegetal mitjançant mototraílla o excavadora. 
• La càrrega i transport dels materials de rebuig i les terres procedents de la capa vegetal mitjançant 

carregadores, camions, dúmpers i/o  motobolquets. 
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NETEJA I ESBROSSAMENT 

2.- RELACIÓ DE RISCOS. 

Segons s’específica en l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual 
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, realitzem a 
continuació una relació dels riscos més importants d'aquesta activitat. 
 
En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l'Annex II : Codis de la guia d'avaluació de 
riscos per a petites i mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya,  
considerant a cada activitat només els riscos més importants, tant els propis d'aquesta activitat com dels 
elements auxiliars necessaris per a portar-la a terme. 
 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos podrà modificar-se en 
funció de les característiques de l'obra i dels sistemes d'execució que aportació l'empresa constructora o 
empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’article 7 del R. D.1627/1997, de 24 
d’octubre. 
  
Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari (constructor), en 
desenvolupar els seus principis d'acció preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), haurà de 
considerar els riscos evitables amb les seves corresponents mesures preventives ; i en el cas de riscos que 
no es puguin evitar per la seva naturalesa, haurà de realitzar la seva avaluació, tenint en compte la 
probabilitat de la materialització del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures preventives per a 
minorar aquests riscos. 
 

Riscos 
1.-Caiguda de persones a diferent nivell. 
2.-Caigudes de persones al mateix nivell. 
3.-Caiguda d'objectes per desplom. 
4.-Caiguda d'objectes per manipulació. 
5.-Caiguda d'objectes despresos. 
6.-Trepitjades sobre objectes. 
8.-Cops amb elements mòbils de màquines. 
10.-Projecció de fragments o partícules. 
11.-Atrapaments per o entre objectes. 
12.-Atrapaments per bolcada de màquines. 
13.-Sobreesforços. 
16.-Contactes elèctrics. 
22.-Causats per éssers vius.  
23.-Atropellaments,  cops  i topades contra vehicles. 
26.-Altres : Caiguda de màquines a diferent nivell i col·lisions 
27.-Malalties causades per agents químics. 
28.-Malalties causades per agents físics. 

OBSERVACIONS: 

(1) Risc específic causat per la circulació de persones al costat de  desmunts  desproveïts de mesures de 
protecció. 
(3) Risc específic causat per l’enderrocament dels arbres i/o lliscament de talusos causat per la retirada de la 
capa vegetal que els sostenia. 
(5) Risc específic causat pel despreniment en la manipulació de càrrega per part de la maquinària de 
moviment de terres. 
(8) Risc causat pel moviment d'elements mòbils de maquinària de moviment de terres, i motoserres. 
(11) Risc causat per l’enderrocament d'arbres i pals. 
(16) Risc causat per l'existència de línies elèctriques aèries que poden entrar en contacte amb la maquinària 
de moviment de terres. 
(27) Risc causat per la pols generada pel trasbals de terres i trànsit de maquinària sobre terrenys polsegosos. 
Risc causat per  vibracions del dúmper i risc causat pel nivell de soroll. 
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NETEJA I ESBROSSAMENT 

3.- NORMA DE SEGURETAT. 

POSADA AL PUNT DE L'OBRA PER A REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

S'instal·larà la tanca de tancament del terreny i, si ja hi hagués, es revisaran els possibles desperfectes. 
S’ha de procurar independitzar l'entrada de vehicles pesats a l'obra de l'entrada de personal d'obra i 
d’oficines. 
S’haurà de procurar establir zones d’estacionament de vehicles tant del personal d'obra com de maquinària 
de moviment de terres. 
Es senyalitzarà l'obra amb els senyals d'advertència, prohibició i obligació en el seu accés i, 
complementàriament, en els talls que es calgués. 
Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat s’ha  d’assegurar que estan instal·lats  els serveis 
d'Higiene i Benestar per al personal de l'obra, i si no n'hi ha, es construiran tenint en compte 
 les especificacions que es detallen al final de la relació d'activitats constructives. 
En cas de línies aèries elèctriques o de telecomunicacions existents que travessin la zona a urbanitzar, 
aquestes hauran de ser desviades provisionalment, si és possible,  causat pel nou replantejament del lloc  
amb l'objectiu de mantenir el servei durant l'execució de l'obra. 
 I s'haurà de tenir present la instal·lació necessària definitiva per al seu perfecte funcionament una vegada 
finalitzada l'obra. 
Des del punt de vista de seguretat i de continuïtat del servei és necessari que abans de començar la neteja i 
desbrossament el cap d'obra s'informi en les empreses subministradores de les característiques dels serveis. 
El propietari de les línies ha d'indicar les mesures de seguretat que s'hauran de respectar. Es recomana que 
es confirmi per escrit totes les condicions i especificacions efectuades. 

PROCÉS 

• El personal encarregat de la realització de la neteja i desbrossament ha de conèixer els riscos específics 
i l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per a realitzar-los amb la major seguretat possible. 

• Abans de l'inici dels treballs es realitzarà una inspecció a fi de detectar possibles anomalies geològiques 
al terreny que pugui donar lloc a moviments del terreny, o l’existència de clots. 

Així mateix, s'efectuarà una inspecció als fronts, talusos i paraments verticals que puguin existir a la zona a 
urbanitzar a fi de detectar possibles  esllavissades  de materials provocats pel propi desbrossament i neteja. 
• En l’enderrocament d'arbres, qualsevol que sigui el procediment utilitzat per a això, ja sigui per mitjans 

mecànics (serres mecàniques,etc.) o bé per espenta amb maquinària pesada (bulldócers, carregadores, 
etc.) s'haurà d'organitzar el treball a fi de què els treballadors no ocupin en cap moment la zona o lloc de 
l’enderrocament d'arbres. 

• Tota maquinària de l'obra, a més de les mesures preventives especificades en l'apartat d'elements 
auxiliars, hauran d'estar dotades d'avisador acústic quan aquesta circuli marxa enrere,cabines 
antibolcada i antiimpacte. 

• Si existeixen talusos s’ha de realitzar un sanejament de pedres, arbres, etc. que puguin caure durant les 
operacions de desbrossament o posteriors.  

• Si aquest sanejament es realitza manualment es col·locarà a la part superior del talús, en la seva corona 
una sirga, convenientment ancorada, a la qual anirà subjecta el treballador mitjançant el seu cinturó 
anticaiguda de seguretat, convenientment ancorat. 

• S'aconsella, no obstant, realitzar aquest sanejament mitjançant l'excavadora. 
• En la realització de les vies i rampes d'accés i circulació, les pendents, corves i amplària d'aquestes, han 

de permetre la circulació de la maquinària de moviment de terres, en les millors condicions de rendiment i 
seguretat. 

• S’ha d'establir la senyalització de seguretat viària a la sortida de camions mitjançant el senyal de perill 
indefinit amb el rètol indicatiu de sortida de camions.  

• A l'interior de l'obra s’han de col·locar senyals de limitació de velocitat, així com senyals indicatius del 
pendent de les rampes. 

• A l'entrada de l'obra s'establirà un torn d'un operari (senyalitzador) per a guiar l'entrada i sortida de 
camions a l'obra i especialment als casos necessaris d’aturada del trànsit viari. 

• Aquest operari haurà d'estar dotat dels senyals manuals de "stop" i "direcció  obligatòria". 
• El senyalitzador ha d'anar dotat d'una armilla de malla lleugera i reflectora. Els camions i dúmpers de 

gran tonatge en el transport de terres, per a evitar generació de pols per volatilització de la càrrega 
transportada, es cobrirà la caixa del camió o dúmper amb una lona convenientment lligada. 

• El trànsit de camions, dúmpers,  motobolquet  al solar, per a l'evacuació de terres, serà dirigit per un cap 
(encarregat, capatàs). 

• S'abalisarà la zona de treball en què existiexi el risc de bolcada de màquines per talusos o desnivells 
pronunciats. 

• S'ha de prohibir el trànsit de vehicles a menys de 2 metres de la  vorera de talusos. 
• En el cas de trànsit de vianants, s’ha de col·locar a 1 metre del coronament de talusos baranes de 

seguretat de 90 cm. 
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• S’haurà de prohibir la circulació de persones per la zona de treball en la qual es trobi la maquinària 
realitzant els treballs de neteja i desbrossament. 

• S’ha de prohibir la presència de treballadors al radi de gir de les màquines, prohibició que s’haurà de 
senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor. 

• A cada moment els treballadors hauran d’usar casc, granota de treball i botes de seguretat i en els casos 
que es calgués guants, cinturó de seguretat, canelleres i protectors auditius, i a causa d'inclemències del 
temps hauran d’usar botes d'aigua i impermeables. 

Serveis existents: 

En el cas que els serveis aeris existents no es puguin desviar o suprimir el subministrament s'hauran de 
considerar les normes de seguretat que s'especifiquen a continuació. 

Línies elèctriques aèries  

• Totes les persones que intervinguin en l'execució de l'obra han de ser informades dels riscos existents en 
els  treballs pròxims a línies aèries i  les formes d'eliminar-los o protegir-se. Es donaran a conèixer les 
distància de seguretat a respectar i les mesures adequades de protecció, així com la conducta a seguir 
en cas d'accident. 

• En presència de línies d'electricitat aèries, tot i esperant de què siguin desviades, i davant de la 
possibilitat d'un contacte elèctric directe, es mantindrà una distància de seguretat amb l'estructura 
metàl·lica de la maquinària que circula a prop dels cables; distància recomanada : 

1 metre per a tensió < 1KVoltios 
3 metres per a tensions entre 1K Volts i 66 KVoltios 
5 metres per a tensions entre 110 KVoltios i 220 KVoltios 
7 metres per a tensió de 380 KVoltios 
aquesta distància ve donada en funció de la tensió i a més ha de ser incrementada un valor de 0,7xf 
(sent f la fletxa de la catenària),  causat per  moviments del cable pel vent (balanceig) o dilatacions. 

• En cas de trànsit de vehicles per sota de línies elèctriques aèries s'hauran d'instal·lar uns pòrtics a cada 
costat de la línia, seguint el camí, per a limitar el gàlib de la maquinària. 

• En cas de circulació de la maquinària de moviment de terres paral·lelament a línies aèries elèctriques 
s’ha de vigilar els moviments de  dita maquinària deguts a la no homogeneïtat del pis del terreny per on 
circulen. 

• Per a muntar aquesta protecció és necessari dirigir-se al distribuïdor de la línia, qui ha d'indicar i proveir 
del material adequat per aquesta protecció. 

• En cas de contacte amb una línia elèctrica s’ha de tindre present que no provoca generalment el tir dels 
dispositius de tall de corrent i si així succeix, la tensió automàticament es reestableix per un període de 
temps molt breu. 

• En cas de contacte directe de la maquinària amb els cables elèctrics d'alta tensió : 
- No abandonar el lloc de conducció. 
- Advertir a tercers perquè es mantinguin a distància. 
- Maniobrar per a allunyar-se de la zona perillosa: intentar maniobrar la màquina al sentit invers a què va 

causar el contacte elèctric, per a aconseguir separar la màquina del contacte elèctric. 
- Si és impossible separar la màquina del contacte elèctric i en cas d'absoluta necessitat el conductor o el 

maquinista no descendirà de la mateixa utilitzant els mitjans habituals, sinó que  botarà el més lluny 
possible de la màquina evitant tocar aquesta. 

- En el cas que la màquina arribi a tallar el cable amb tensió i aquest caigui  a terra s'ha de prohibir l'accés 
del personal a la zona de perill, fins que un especialista comprovi que es troba sense tensió. 

• En el cas que la màquina no pugui desprendre's del contacte amb el cable elèctric, les persones que es 
trobin a la zona de perill han d'observar les següents normes : 

- No tocar la màquina o la línia aèria caiguda a terra. 
- Romandre immòbil o sortir de la zona a petits passos. 
- Advertir a les persones que es trobin fora de la zona perillosa que no s’acostin a la  màquina. 
• En el cas que hi hagi una persona electrocutada, i fins que no es realitzi la separació de la línia elèctrica i 

la màquina, desapareixent així la zona perillosa, no s'efectuaran els primers auxilis a la víctima. 

ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs d'aquesta activitat, la 
normativa de seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica al final de la relació d'activitats 
constructives, complementant la norma d'aquesta activitat. 

Camions i dúmpers de gran tonatge 
Retrocarregadora 
  

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions 
de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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NETEJA I ESBROSSAMENT 

4.- SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ. 

Les proteccions col·lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

• Tanques de vianants, de 90 cm. d'alt. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions 
de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997) 
 
Senyalització de seguretat viària, segons el codi de circulació, en conformitat a la normativa ressenyada en 
aquesta activitat: 

• Senyal de perill indefinit. 
• Senyal del pendent de la rampa. 
• Senyal de limitació de velocitat. 
• Senyal de prohibit avançar. 
• Senyal de pas preferent. 
• Senyal manual de "stop" i "direcció obligatòria". 
• Cartell indicatiu d'entrada i sortida de camions. 
 

 
 
Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa 
ressenyada en aquesta activitat: 

• Senyal d'advertència de caiguda a diferent nivell. 
• Senyal d'advertència de risc d’ensopegar. 
• Senyal d'advertència de risc elèctric. 
• Senyal d'advertència de perill en general. 
• Senyal de prohibit el pas de vianants. 
• Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 
• Senyal de protecció obligatòria del cap. 
• Senyal de protecció obligatòria de l'oïda. 
• Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
• Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
• Senyal de protecció obligatòria del cos. 
• Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
• Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 
 

 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es col·locaran a 
l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent (Reial Decreto 485/1997, de 14 d'abril, 
senyalització de seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art.7 R.D. 1627/1997) 
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NETEJA I ESBROSSAMENT 

5.- RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 

• Treballs de neteja, desbrossament i transport mecànics  (conductors): 
- Cascos. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (especialment en dúmpers de petita cilindrada). 
- Botes d'aigua de seguretat. 
- Impermeable. 

• Treballs auxiliars (operaris): 
- Cascos. 
- Pantalla facial. 
- Botes de seguretat de cuiro en llocs secs. 
- Botes d'aigua de seguretat en llocs humits. 
- Guants de lona i cuiro (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Cinturó de seguretat anticaiguda, ancoratge mòbil. 
- Protecció auditiva (auriculars o taps). 
- Canelleres. 
- Armilla d'alta visibilitat. 
- Impermeable. 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als treballadors 
dels mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa 
constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir a cada moment els requisits establerts pel RD 
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
 
A cada moment l'empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, 
Llei 31/1995, de 8 de novembre. 
 
L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre Utilització 
d'Equips de protecció personal. 
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TERRAPLENS 

1.- DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ. 

1.1 Definició: 

Consisteix en la realització de farciments de terres per  arribar a la rasant d'esplanació.  

1.2 Descripció: 

Una vegada realitzat, si escau, l’enderrocament de les edificacions existents i del desbrossament i neteja del 
terreny, es pot iniciar el farciment de terres. En el cas que  calgui, s'haurà de calcular el talús necessari per al 
sosteniment d'aquestes terres, segons la seva naturalesa i en el cas que no es pugui fer el talús en tot el seu 
desenvolupament, el tècnic competent haurà de decidir i calcular el tipus de contenció artificial necessari per 
a tal fi. 

Per a realitzar del farcit serà imprescindible considerar l'equip humà necessari:  

• conductors de maquinària per a realitzar el farciment. 
• operaris especialitzats per als treballs auxiliars de farcit. 
• conductors de camions o dúmpers per al transport de terres. 
• senyalitzadors. 

Els recursos tècnics per a realitzar els terraplens consistiran, bàsicament, en maquinària de moviment de 
terres, és a dir: 

• retrocarregadores. 
• carregadores. 
• camions, dúmpers i motobolquetls per al transport terres. 
• piconadores. 

El treball a desenvolupar per aquesta maquinària s'iniciarà una vegada: 

• Replantejat el terreny. 
• Creant les vies d'accés al terreny, en cas necessari. 
• Creant les vies i rampes de circulació dins del terreny per a facilitar la mobilitat i treball de la maquinària. 
• Desviant els serveis afectats. 
 
El terraplenament consisteix en farcit en capes i el seu corresponent compactat fins a la cota d'enrasament de 
la subbase del paviment. 
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TERRAPLENS 

2.- RELACIÓ DE RISCOS. 

Segons s’específica en l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual 
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, realitzem a 
continuació una relació dels riscos més importants d'aquesta activitat. 
 
En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l'Annex II : Codis de la guia d'avaluació de 
riscos per a petites i mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya,  
considerant a cada activitat només els riscos més importants, tant els propis d'aquesta activitat com dels 
elements auxiliars necessaris per a portar-la a terme. 
 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos podrà modificar-se en 
funció de les característiques de l'obra i dels sistemes d'execució que aportació l'empresa constructora o 
empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’article 7 del R.D. 1627/1997, de 24 
d’octubre. 
 
Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari (constructor), en 
desenvolupar els seus principis d'acció preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), haurà de 
considerar els riscos evitables amb les seves corresponents mesures preventives ; i en el cas de riscos que 
no es puguin evitar per la seva naturalesa, haurà de realitzar la seva avaluació, tenint en compte la 
probabilitat de la materialització del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures preventives per a 
minorar aquests riscos. 
 

Riscos 
1.-Caigudes de persones a diferent nivell. 
2.-Caigudes de persones al mateix nivell. 
3.-Caiguda d'objectes per desplom. 
5.-Caiguda d'objectes despresos. 
8.- Cops amb elements mòbils de màquines. 
11.-Atrapaments per o entre objectes. 
12.-Atrapaments per bolcada de màquines. 
16.-Contactes elèctrics. 
23.-Atropellaments,  cops  i topades contra vehicles. 
26.-Altres : Caiguda de màquines a diferent nivell i col·lisions 
27.-Malalties causades per agents químics. 
28.-Malalties causades per agents físics. 

OBSERVACIONS: 

(3) Risc específic  causat per lliscament de terres no coherents i sense contenció. 
(5) Risc específic causat per les  esllavissades  en la manipulació de càrrega per part de la maquinària de 
moviment de terres. 
(8) Risc causat pel moviment d'elements mòbils de maquinària de moviment de terres. 
(16) Risc específic causat pels serveis afectats. 
(27) Risc causat per la pols generada pel trasbals de terres i el trànsit de maquinària sobre terrenys 
polsegosos. 
(28)  Risc causat per vibracions del dúmper i risc causat pel nivell de soroll. 
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TERRAPLENS 

3.- NORMA DE SEGURETAT. 

POSADA AL PUNT DE L'OBRA PER A REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

S'instal·larà la tanca de tancament del terreny i, si ja hi hagués, es revisaran els possibles desperfectes. 
S’ha de procurar independitzar l'entrada de vehicles pesats a l'obra de l'entrada de personal d'obra i oficines. 
Es procurarà establir zones d’estacionament de vehicles tant del personal d'obra com de maquinària de 
moviment de terres. 
Es senyalitzarà l'obra amb els senyals d'advertència, prohibició i obligació en el seu accés i, 
complementàriament, en els talls que sigui precís. 
Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat s’haurà d’assegurar  que ja estiguin instal·lats  els 
serveis d'Higiene i Benestar per al personal de l'obra, i si no n'hi ha, es construiran tenint en compte les 
especificacions anteriors. 
En cas de línies aèries elèctriques o de telecomunicacions existents que travessin la zona a urbanitzar, 
aquestes hauran de ser desviats provisionalment, si és possible,  causat pel nou replantejament del lloc  amb 
l'objectiu de mantenir el servei durant l'execució de l'obra. I s'haurà de tenir present la instal·lació necessària 
definitiva per al seu perfecte funcionament una vegada finalitzada l'obra. 
Des del punt de vista de seguretat i de continuïtat del servei és necessari que abans de començar la neteja i 
desbrossament el cap d'obra s'informi en les empreses subministradores de les característiques dels serveis. 
El propietari de les línies ha d'indicar les mesures de seguretat que s'hauran de respectar. Es recomana que 
es confirmi per escrit totes les condicions i especificacions efectuades. 

PROCÉS 

• El personal encarregat de la realització del terraplens ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels 
mitjans auxiliars necessaris per a realitzar-los amb la major seguretat possible. 

• En la realització de les vies i rampes d'accés i circulació, els pendents, corbes i amplària d'aquestes, han 
de permetre la circulació de la maquinària de moviment de terres, en les millors condicions de rendiment i 
seguretat. 

• S’ha d'establir la senyalització de seguretat viària a la sortida de camions mitjançant el senyal de perill 
indefinit amb el rètol indicatiu de sortida de camions. 

• A l’interior de l'obra  s’han de col·locar senyals de limitació de velocitat, així com els senyals indicatius del 
pendent de les rampes. 

• En l'entrada a l'obra s'establirà un torn d'un operari (senyalitzador) per a guiar l'entrada i sortida de 
camions a l'obra i especialment en els casos necessaris d’aturada del trànsit viari. 

• Aquest operari haurà d’estar dotat dels senyals manuals de "stop" i "direcció obligatòria". 
• El senyalitzadors ha d'anar dotat d'un armilla de malla lleugera i reflectora. 
• Els camions i dúmpers de gran tonatge en el transport de terres, per a evitar generació de pols per 

volatilització de la càrrega transportada, es cobrirà la caixa del camió o dúmper amb una lona 
convenientment lligada. 

• El trànsit de camions, dúmpers i piconadores al solar, serà dirigit per un cap(encarregat, capatàs). 
• En el cas que  causat per  les característiques de les terres de l'esplanació i als agents  atmosfèrics de la 

zona (fort vent, sol, sequedat, etc.) per a evitar la generació excessiva de pols s'haurà d'humitejar 
l'esplanació de manera que no generi fangs i eviti la formació de pols.  

• És prohibit el trànsit de vehicles a menys de 2 metres de la coronació dels talusos. 
• En el cas de trànsit de vianants s’ha de col·locar a 1 metre del coronament de talusos baranes de 

seguretat de 90 cm. 
• En cas d'arreplega de materials prop de la coronació de talusos ha de tindre's la precaució de mantenir 

com a mínim una distància no inferior a 2 metres. 
• S’haurà de procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines. 
• És prohibida la presència de treballadors al radi de gir de les màquines, prohibició que s’haurà de 

senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor. 
• A cada moment els treballadors usaran casc, granota de treball i botes de seguretat i quan calgui guants, 

cinturó de seguretat, canelleres i protectors auditius, i a causa d'inclemències del temps usaran botes 
d'aigua i impermeables. 

• En la realització del terraplens, s'haurà de considerar la possible presència d'algun servei existent (línies 
aèries elèctriques o de telecomunicacions). 

Serveis existents: 

En el cas que els serveis aeris existents no es puguin desviar o suprimir el subministrament s'hauran de 
considerar les normes de seguretat que s'especifiquen a continuació. 

Línies elèctriques aèries  

• Totes les persones que intervinguin en l'execució de l'obra han de ser informades dels riscos existents en 
els treballs pròxims a línies aèries i les formes d'eliminar-los o protegir-se. Es donaran a conèixer les 
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distàncies de seguretat a respectar i les mesures adequades de protecció, així com la conducta a seguir 
en cas d'accident. 

• En presència de línies d'electricitat aèries, tot i esperant que siguin desviades, i davant de la possibilitat 
d'un contacte elèctric directe, es mantindrà una distància de seguretat amb l'estructura metàl·lica de la 
maquinària que circula a prop dels cables; distància recomanada: 

1 metre per a tensió < 1KVoltios 
3 metres per a tensions entre 1K Volts i 66 KVoltios 
5 metres per a tensions entre 110 KVoltios i 220 KVoltios 
7 metres per a tensió de 380 KVoltios 
aquesta distància ve donada en funció de la tensió i a més ha de ser incrementada un valor de 0,7xf 
(sent f la fletxa de la catenària),  causat per  moviments del cable pel vent (balanceig) o dilatacions. 

• En cas de trànsit de vehicles per sota de línies elèctriques aèries s'hauran d'instal·lar uns pòrtics a cada 
costat de la línia, seguint el camí, per a limitar el gàlib de la maquinària. 

• En cas de circulació de la maquinària de moviment de terres paral·lelament a línies aèries elèctriques 
s’haurà de vigilar els moviments de dita maquinària deguts a la no homogeneïtat del pis del terreny per 
on circulen. 

• En cas de línies de baixa tensió es poden aïllar mitjançant recobriments aïllants, constituïts per fundes 
especials de cautxú o de materials plàstics. 

• S’haurà de tenir especial cura en instal·lar aquestes fundes quan la línia estigui sense tensió. 
• Aquests recobriments han de ser continus i fixats convenientment per a evitar que es desplacin. 
• Per a muntar aquesta protecció és necessari dirigir-se al distribuïdor de la línia, qui ha d'indicar i proveir 

del material adequat per aquesta protecció. 
• En cas de contacte amb una línia elèctrica s’ha de tindre present que no provoca generalment el tir dels 

dispositius de tall de corrent i si així succeix, la tensió automàticament es reestableix per un període de 
temps molt breu. 

• Εn cas de contacte directe de la maquinària amb els cables elèctrics d'alta tensió : 
- No abandonar el lloc de conducció. 
- Advertir a tercers perquè es mantinguin a distància. 
- Maniobrar per a allunyar-se de la zona perillosa: intentar maniobrar la màquina en el sentit invers al que 

va causar el contacte elèctric, per a aconseguir separar la màquina del contacte elèctric. 
- Si és impossible separar la màquina del contacte elèctric i en cas d'absoluta necessitat el conductor o el 

maquinista no descendirà de la mateixa utilitzant els mitjans habituals, sinó que  botarà el més lluny 
possible de la màquina evitant tocar aquesta. 

- En el cas que s'hagi aconseguit desenganxar-se de la línia elèctrica conduirà la màquina fins una 
distància segura. 

- En el cas que la màquina arribi a tallar el cable amb tensió i aquest caigui a terra s'ha de prohibir l'accés 
del personal a la zona de perill, fins que un especialista comprovi que es troba sense tensió. 

• En el cas que la màquina no pugui desprendre's del contacte amb el cable elèctric, les persones que es 
trobin en la zona de perill han d'observar les següents normes : 

- No tocar la màquina o la línia aèria caiguda a terra. 
- Romandre immòbil o sortirde la zona a petits passos. 
- Advertir a les altres persones amenaçades de no tocar la màquina o la línia i no efectuar actes 

imprudents. 
- Advertir a les persones que es troben fora de la zona perillosa que no s’acostin a la  màquina. 
• En el cas que hi hagi una persona electrocutada, i fins que no es realitzi la separació de la línia elèctrica i 

la màquina, desapareixent així la zona perillosa, no s'efectuaran els primers auxilis a la víctima. 

ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs d'aquesta activitat, la 
normativa de seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica al final de la relació d'activitats 
constructives, complementant la norma d'aquesta activitat. 

Camions i dúmpers de gran tonatge 
Retrocarregadora 
 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions 
de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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TERRAPLENS 

4.- SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ. 

Les proteccions col·lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

• Tanques de vianants, de 90 cm. d'alt. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions 
de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 
Senyalització de seguretat viària, segons el codi de circulació, conforme a la normativa ressenyada en 
aquesta activitat: 

• Senyal de perill indefinit. 
• Senyal del pendent de la rampa. 
• Senyal de limitació de velocitat. 
• Senyal de prohibit avançar. 
• Senyal de pas preferent. 
• Senyal manual de "stop" i "direcció obligatòria". 
• Cartell indicatiu d'entrada i sortida de camions. 
 

 
 
Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa 
ressenyada en aquesta activitat: 

• Senyal d'advertència de caiguda a diferent nivell. 
• Senyal d'advertència de risc d’ensopegar. 
• Senyal d'advertència de risc elèctric. 
• Senyal d'advertència de perill en general. 
• Senyal  de prohibit el pas als vianants . 
• Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 
• Senyal de protecció obligatòria del cap. 
• Senyal de protecció obligatòria de l'oïda. 
• Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
• Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
• Senyal de protecció obligatòria del cos. 
• Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
 

 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es col·locaran a 
l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, 
Senyalització de seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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TERRAPLENS 

5.- RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 

• Treballs d'excavació i transport mecànics  (conductors): 
- Cascos. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (especialment en dúmpers de petita cilindrada). 
- Botes d'aigua de seguretat. 
- Impermeable. 

• Treballs auxiliars (operaris): 
- Cascos. 
- Pantalla facial. 
- Botes de seguretat de cuiro en llocs secs. 
- Botes d'aigua de seguretat en llocs humits. 
- Guants de lona i cuiro (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Cinturó de seguretat anticaiguda, ancoratge mòbil. 
- Protecció auditiva (auriculars o taps). 
- Canelleres. 
- Armilla d’alta visibilitat. 
- Impermeable. 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als treballadors 
dels mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa 
constructora (Art.7 RD 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir a cada moment els requisits establerts pel RD 
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
 
A cada moment l'empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, 
Llei 31/1995, de 8 de novembre. 
 
L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre Utilització 
d'Equips de protecció personal. 
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EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

1.- DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ. 

1.1 Definició: 

Excavació a cel obert sota la rasant d’esplanació que si és llarga i angosta la denominarem rasa, i si és 
profunda i de petita secció la denominarem pou. 

1.2 Descripció: 

La secció transversal de la rasa tindrà com a màxim 2 metres d'ample i 7 de profunditat. 

Els pous no superaran en planta 5 m2 d'àrea ni 15 m. de profunditat. 
L'excavació serà factible realitzar-la tant manualment com per mitjà mecànics. 
El nivell freàtic estarà a una cota inferior a la cota més baixa de l'excavació, podent-se considerar el cas que 
aquest hagi estat rebaixat artificialment. 
En aquest tipus d'excavació s'inclou el farciment parcial o total de la mateixa. 
En la realització de l'excavació el tècnic competent haurà de definir el tipus d'estintolament a emprar segons 
les característiques del terreny. 

Per a realitzar l'excavació serà imprescindible considerar l'equip humà necessari:  

• Conductors de maquinària per a realitzar l'excavació. 
• Operaris per a l'excavació manual. 
• Operaris per als treballs d'estintolament. 
• Conductors de camions, dúmpers o mototraíllas per al transport de terres. 

Els recursos tècnics per a realitzar les excavacions de rases i pous consistiran, bàsicament, en maquinària de 
moviment de terres, és a dir: 

• excavadores. 
• retrocargadora. 
• carregadora. 
• camions, dúmpers o motobolquts per al transport. 

El treball a desenvolupar per aquesta maquinària s'iniciarà una vegada replantejades les rases o pous: 

• Desviant els serveis afectats. 
• Excavant en profunditat fins a cota i, al cas de rases, avançant en longitud alhora. 
• Evacuant les terres obtingudes en l'excavació. 
• Estintolant el terreny a mesura que es vagi avançant. 
• En el cas dels pous profunds s'ha d'il·luminar el tall i, quan calgui, s’han de ventilar. 
 
El procés d'estintolament es realitza des de la part superior de l'excavació (rasant) fins a la part inferior. 
El desentibat es realitza en el sentit invers. 
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EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

2.- RELACIÓ DE RISCOS. 

Segons  s’específica en  l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual 
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, realitzem a 
continuació una relació dels riscos més importants d'aquesta activitat. 
 
En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l'Annex II : Codis de la guia d'avaluació de 
riscos per a petites i mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya,  
considerant a cada activitat només els riscos més importants, tant els propis d'aquesta activitat com dels 
elements auxiliars necessaris per a portar-la a terme. 
 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos podrà modificar-se en 
funció de les característiques de l'obra i dels sistemes d'execució que aportació l'empresa constructora o 
empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 
d’octubre. 
  
Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari (constructor), en 
desenvolupar els seus principis d'acció preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), haurà de 
considerar els riscos evitables amb les seves corresponents mesures preventives ; i en el cas de riscos que 
no es puguin evitar per la seva naturalesa, haurà de realitzar la seva avaluació, tenint en compte la 
probabilitat de la materialització del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures preventives per a 
minorar aquests riscos. 
 
 

Riscos 
1.-Caigudes de persones a diferent nivell. 
2.-Caigudes de persones al mateix nivell. 
3.-Caiguda d'objectes per desplom. 
4.-Caiguda d'objectes per manipulació. 
5.-Caiguda d'objectes. 
6.-Trepitjades sobre objectes. 
7.- Cops contra objectes immòbils. 
8.- Cops amb elements mòbils de màquines. 
9.- Cops amb objectes o eines. 
12.-Atrapaments per bolcada de màquines. 
16.-Contactes elèctrics. 
20.-Explosions. 
21.-Incendis. 
23.-Atropellaments,  cops  i topades contra vehicles. 
27.-Malalties causades per agents químics. 
28.-Malalties causades per agents físics. 
29.-Malalties causades per agents biològics. 

OBSERVACIONS : 

(3)   Risc específic causat per lliscament de terres no coherents i sense contenció. 
(8)   Risc causat pel moviment d'elements mòbils de maquinària de moviment de terres. 
(16, 20 I 21)   Risc específic causat pels serveis afectats 
(27) Risc causat per la possible absència de suficient oxigen en l'aire o la presència de  gasos tòxics o pols. 
(28) Risc  causat per vibracions del dúmper i del martell destrossador i risc  causat pel nivell de soroll. 
(29) Risc  causat per l'extracció de terres contaminades. 
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EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

3.- NORMA DE SEGURETAT. 

POSADA AL PUNT DE L'OBRA PER A REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat s’ha d’assegurar que ja estan instal·lats  els serveis 
d'Higiene i Benestar per al personal de l'obra,  i si no n’hi hagués es construiran segons les especificacions 
anteriors. 
 
En cas de serveis urbans subterranis i/o aeris existents que travessin la zona a urbanitzar, aquests hauran de 
ser desviats provisionalment  causat pel nou replantejament del lloc  amb l'objectiu de mantenir el servei 
durant l'execució de l'obra. I s'haurà de tenir present la instal·lació necessària definitiva per al seu perfecte 
funcionament una vegada finalitzada l'obra. 
Des del punt de vista de seguretat i de continuïtat del servei és necessari que abans de començar el 
moviment de terres el cap d'obra s'informi en les empreses subministradores d'electricitat, aigua, gas, 
telecomunicacions, etc. i empreses particulars sobre l'existència de conduccions subterrànies. Tenint especial 
atenció de demanar informació sobre el traçat exacte de la conducció i les seves característiques, havent de 
marcar-se sobre del terreny abans de començar l'excavació, així com informar-se de les característiques dels 
serveis aeris. 
En cas de necessitat de desviació d'algun d'aquests serveis s'haurà de fer el corresponent projecte dels 
serveis afectats. 
En el cas que aquests serveis no es puguin desviar, s'hauran de considerar les normes de seguretat que 
s'especifiquen a l'apartat de” procés“. 
El propietari de la conducció ha d'indicar les mesures de seguretat que s'hauran de respectar. Es recomana 
que es confirmi per escrit totes les condicions i especificacions efectuades. 

PROCÉS 

Rases 

• El personal encarregat de la realització de rases ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans 
auxiliars necessaris per a realitzar-les amb la major seguretat possible. 

• Qualsevol estintolament, per senzill que sembli, haurà de ser realitzat i dirigit per personal competent i 
amb la corresponent experiència. 

• No s’han de retirar les mesures de protecció d'una rasa mentre hagin operaris treballant a una profunditat 
igual o superior a 1,30 m. sota la rasant. 

• En rases de profunditat major d'1,30 m., sempre que hagin operaris treballant al seu interior, es 
mantindrà un altre operari de guàrdia  a l’exterior que podrà actuar com a ajudant en el treball i donarà 
l'alarma en cas que es produís alguna emergència. 

• S'acotaran les distàncies mínimes de separació entre operaris en funció de les eines que emprin 
• Es revisaran diàriament els estintolaments abans de començar la jornada de treball, tesant els 

estampidors quan s'hagin afluixat. Així mateix es comprovaran que estiguin expedits els llits d'aigües 
superficials. 

• Es reforçaran aquestes  mesures preventives després d'interrupcions de treball de més d'un dia i/o 
d'alteracions atmosfèriques com pluja o gelades. 

• S'evitarà colpejar l'estintolament durant operacions d'excavació. Els estampidors, o elements de la 
mateixa, no s'utilitzaran per al descens o ascens, ni s'usaran per a la suspensió de conduccions ni 
càrregues, havent de suspendre's d'elements expressament calculats i situats a la superfície. 

• En general els estintolaments, o part d'aquests, es treuran només quan deixin de ser necessaris i per 
franges horitzontals, començant per la part inferior del tall 

• La profunditat màxima permesa, sense estintolar des de la part superior de la rasa, suposant que el 
terreny sigui prou estable, no serà superior a 1,30 m. No obstant això, s’ha de protegir la rasa amb un 
capcer. 

• L'altura màxima sense estintolar, al fons de rasa (a partir d'1,40 m.) no superarà els 0,70m. encara quan 
el terreny sigui de bona qualitat. En cas contrari, s'ha d'abaixar la taula fins  que estigui clavetejada al 
fons de la rasa, utilitzant al seu torn petites corretges auxiliars amb els seus corresponents estampidors 
per a crear els necessaris espais lliures provisionals on poder anar realitzant els treballs d'estès de 
canalitzacions, formigonat, etc., o les operacions necessàries que va donar lloc l'excavació de dita rasa. 

• Encara quan els paraments d'una excavació siguin aparentment estables, s'estintolaran sempre que es 
prevegi el deteriorament del terreny, com a conseqüència d'una llarga duració de l'obertura. 

• És necessari estintolar a temps, i el material previst per a això ha d’estar a peu d'obra en una quantitat 
suficient, amb la deguda antelació, havent estat revisat i amb la garantia que es trobi en bon estat. 

• Tota excavació que superi els 1,60 de profunditat haurà d'estar proveïda, a intervals regulars, de les 
escales necessàries per a facilitar l'accés dels operaris o la seva evacuació ràpida en cas de perill. 

• Aquestes escales han de tenir un desembarcament fàcil, sobrepassant el nivell del terra en 1 m., com a 
mínim. 
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• L'arreplega de materials i de les terres extretes en talls de profunditat major d'1,30m, es disposaran a 
distància no menor de 2 m.d la vorera del tall 

• Quan les terres extretes estiguin contaminades es desinfectaran així com les parets de les excavacions 
corresponents. 

• No es permetrà sota cap concepte el subcavat del talús o parament. 
• Sempre que sigui previsible el pas de vianants o vehicles al costat de la coronació del tall es disposaran 

tanques mòbils que s'il·luminaran, durant la nit, cada deu metres amb punts de llum portàtil i grau de 
protecció no menor d'IP.44 segons UNE 20.324. 

• En general, les tanques acotaran almenys un metre el pas de vianants i dos metres el de vehicles. 
• En tallsde profunditat majors d'1,30 m. els estintolaments hauran de sobrepassar, com a mínim, 20 cm.

  el nivell superficial del terreny. 
• Es disposarà a l’obra, per a proporcionar en cada cas l'equip indispensable a l'operari, d'una provisió de 

palanques, falques, barres, puntals, taulers, que no s'utilitzaran per a l'estintolament i es reservaran per a 
l’equip de salvament, així com d'altres mitjans que puguin servir per eventualitats o socórrer als operaris 
que es puguin accidentar. 

• El senyalitzador ha d'anar dotat d'una armilla de malla lleugera i reflectora. 
• En cas d'inundació  causat pel nivell freàtic o pluja es realitzarà, immediatament, l’eixugada corresponent 

per a evitar el reblaniment de les bases dels talusos. 
• En el cas de tenir que treballar en la coronació de la rasa els operaris hauran d'usar el cinturó de 

seguretat convenientment ancorat. 
• L'operari usarà a cada moment casc, guants, granota de treball, botes de seguretat de cuiro en terreny 

sec o botes de goma en presència de fangs. 
• En cas d'usar el martell pneumàtic, a més, usarà canelleres, protectors auditius i davantal. 
• Ha de procurar-se la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines. 
• S’ha de prohibir la presència de treballadors al radi de gir de la retroexcavadora, prohibició que s’ha de 

senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor. 
• S’ha de deixar el tall en acabar els treballs net i ordenat. 
• Per als treballs posteriors, es mantindrà l'accés a la cota de fonamentació mitjançant l'escala, 

referenciada anteriorment, incorporada a una bastida. 
• Es senyalitzarà l'obra amb els senyals d'advertència, prohibició i obligació en el seu accés i, 

complementàriament, als talls que sigui precís. 

Pous 

• El personal encarregat de la realització de pous ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans 
auxiliars necessaris per a realitzar-los amb la major seguretat possible. 

• S’hauran d’estintolar les parets dels pous a mesura que es van aprofundint, sense que la distància entre 
el fons del pou i la vora inferior de l'estintolament superi mai 1,5 metres. 

• A mesura que s'aprofundeixi el pou s'haurà d'instal·lar en aquest una escala que compleixi amb les 
disposicions estarblertes a la nostra legislació. 

• Als terrenys susceptibles d'inundació, els pous hauran d’estar proveïts de mesures que permetin la 
ràpida evacuació dels treballadors. 

• Si fora necessari bombar constantment un pou, s'haurà de disposar d'un equip auxiliar de bombeig. 
• A tota excavació manual de pous es garantirà, a cada moment, una atmosfera respirable.    
• S' haurà d’establir una comunicació entre els treballadors de l'interior del pou i l'exterior. 
• Els treballadors que desenvolupin les seves tasques en l'excavació del pou hauran d'estar protegits, en la 

major mesura que es pugui, contra la caiguda d'objectes. 
• S'haurà de protegir la part superior del pou per mitjà de tanques o bé amb baranes, plints, etc. 
• Si l'excavació de pous es porta a terme durant la nit s'hauran d'il·luminar convenientment la part superior 

i els voltants del pou. 
• Sempre que hagi persones dins d'un pou, el fons del mateix haurà d'estar convenientment il·luminat i 

disposar d'una il·luminació d'emergència. 
• Els aparells elevadors instal·lats sobredel pou hauran de: 
- Tenir una resistència i estabilitat suficients per al treball que aniran a desenvolupar i no haurà de 

comportar cap perill per als treballadors que es trobin al fons del pou. 
- L'aparell elevador haurà de disposar de limitador de final de carrera, del ganxo, així com d'un pestell de 

seguretat instal·lat al seu mateix ganxo. 
- L’operador de grua que manipuli l'aparell elevador haurà de tenir la suficient visibilitat perquè des de la 

part superior pugui observar la correcta elevació del poal sense risc per la seva banda de caiguda al buit i 
utilitzar el cinturó de seguretat convenientment ancorat. 

- S'haurà de preveure el suficient espai lliure vertical entre la corriola elevadora i el poal quan aquest es 
trobi al capdamunt del pou. 

- El poal haurà d’estar lligat al ganxo, el qual haurà de disposar d'un pestell de seguretat de manera que 
no es pugui desfermar. 

- Els torns col·locats a la part superior del pou s’hauran d'instal·lar de manera que es pugui  enganxar i 
desenganxar el poal sense  cap perill. 



estudi bàsic de seguretat i salut 

 22/79 

- Quan s'utilitzi un torn accionat manualment s'haurà de col·locar al voltant de la boca del pou un plint de 
protecció. 

- El tro d'hissar ha de posseir un fre, el qual s’ha de comprovar abans de començar cada jornada. 
- No s'hauran d'omplir els poals fins a la seva vorera, sino només fins als dos terços de la seva capacitat. 
- S'haurà de guiar durant el seu hissat els poals plens de terra. 
- Quan calgui, s'haurà d'instal·lar un sistema de ventilació forçada introduint aire fresc canalitzat cap al lloc 

de treball. 
• En finalitzar la jornada o en interrupcions, llargues, es protegiran les boques dels pous de profunditat 

major d'1,30 m. amb un tauler resistent, xarxa o element equivalent. 
• En cas de realitzar l'excavació del pou en una zona de vianants i amb trànsit de vehicles es realitzarà 

una tanca de manera que els vehicles es mantinguin a una distància mínima de 2 metres i al cas de 
trànsit de vianants a 1 metre. 

• En aquests dos casos, es senyalitzarà amb els respectius senyals vials de "perill obres" i s'il·luminarà, a 
la nit, mitjançant punts de llum destellants. 

• L'operari usarà a cada moment casc, guants, granota de treball, botes de seguretat de cuiro en terreny 
sec o botes de goma en presència de llots. 

• En cas d'usar el martell pneumàtic, a més, usarà canelleres, protectors auditius i davantal. 
• El consum elèctric ha d'estar protegit mitjançant un interruptor diferencial, per  evitar el risc de contacte 

elèctric no desitjat a causa d'un defecte d'aïllament. 
• S’ha de vigilar que els cables conductors i “l’aparellage” de connexió estiguin en perfecte estat, 

substituint-los en cas que s'observi qualsevol mena de deteriorament. 
• S’ha de procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines. 
• És prohibida la presència de treballadors al radi de gir de la retroexcavadora, prohibició que s’haurà de 

senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor. 
• S’ha de deixar el tall, en acabar els treballs, net i ordenat. 
• Es senyalitzarà l'obra amb els senyals d'advertència, prohibició i obligació en el seu accés i , 

complementàriament, en els talls que sigui precís. 

Serveis existents: 

En el cas que els serveis existents no es puguin desviar, s'hauran de considerar les normes de seguretat que 
s'especifiquen a continuació. 

Línies elèctriques aèries  

• Totes les persones que intervinguin en l'execució de l'obra han de ser informades dels riscos existents en 
els treballs pròxims a línies aèries les  formes d'eliminar-los o protegir-se. Es donaran a conèixer les 
distàncies de seguretat a respectar i les mesures adequades de protecció, així com la conducta a seguir 
en cas d'accident. 

• En presència de línies d'electricitat aèries, tot i esperant que siguin  desviades, i davant de la possibilitat 
d'un contacte elèctric directe, es mantindrà una distància de seguretat amb l'estructura metàl·lica de la 
maquinària que circula a prop dels cables; distància recomanada: 

1 metre per a tensió < 1KVoltios 
3 metres per a tensions entre 1K Volts i 66 KVoltios 
5 metres per a tensions entre 110 KVoltios i 220 KVoltios 
7 metres per a tensió de 380 KVoltios 
aquesta distància ve donada en funció de la tensió i a més ha de ser incrementada un valor de 0,7xf 
(sent f la fletxa de la catenària),  causat per  moviments del cable pel vent (balanceig) o dilatacions. 

• En cas de trànsit de vehicles per sota de línies elèctriques aèries s'hauran d'instal·lar uns pòrtics a cada 
costat de la línia, seguint el camí, per a limitar el gàlib de la maquinària. 

• En cas de circulació de la maquinària de moviment de terres paral·lelament a línies aèries elèctriques, 
s’haurà de vigilar els moviments d’aquesta maquinària deguts a la no homogeneïtat del pis del terreny 
per on circulen. 

• En cas de línies de baixa tensió es poden aïllar mitjançant recobriments aïllants, constituïts per fundes 
especials de cautxú o de materials plàstics. 

• S’ha de tindre la precaució en instal·lar aquestes fundes que la línia estigui sense tensió. Aquests 
recobriments han de ser continus i fixats convenientment per a evitar que es desplacin. 

• Per a muntar aquesta protecció és necessari dirigir-se al distribuïdor de la línia, qui ha d'indicar i proveir 
del material adequat per aquesta protecció. 

• En cas de contacte amb una línia s’ha de tindre en compte que no provoca generalment el tir dels 
dispositius de tall de corrent i si així succeix, la tensió automàticament es reestableix per un període de 
temps molt breu. 

• En cas de contacte directe de la maquinària amb els cables elèctrics d'alta tensió: 
- No abandonar el lloc de conducció. 
- Advertir a tercers perquè es mantinguin a distància. 
- Maniobrar per a allunyar-se de la zona perillosa: intentar maniobrar la màquina en el sentit invers al que 

va causar el contacte elèctric, per a aconseguir separar la màquina del contacte elèctric. 
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- Si és impossible separar la màquina del contacte elèctric i en cas d'absoluta necessitat el conductor o el 
maquinista no descendirà de la mateixa utilitzant els mitjans habituals, sinó que  botarà el més lluny 
possible de la màquina evitant tocar aquesta. 

- En el cas que s'hagi aconseguit desenganxar-se de la línia elèctrica conduirà la màquina fins una 
distància segura. 

- En el cas que la màquina arribi a tallar el cable amb tensió i aquest caigui a terra, s'ha de prohibir l'accés 
del personal a la zona de perill, fins que un especialista comprovi que es troba sense tensió. 

• En el cas que la màquina no es  pugui  desprendre del contacte amb el cable elèctric, les persones que 
es trobin a la zona de perill han d'observar les següents normes : 

- No tocar la màquina o la línia aèria caiguda a terra. 
- Romandre immòbil o sortir de la zona a petits passos. 
- Advertir a les altres persones amenaçades de no tocar la màquina o la línia i no efectuar actes 

imprudents. 
- Advertir a les persones que es trobin fora de la zona perillosa que no s’acostin a la  màquina. 
• En el cas que hi hagi una persona electrocutada, i fins que no es realitzi la separació de la línia elèctrica i 

la màquina, desapareixent així la zona perillosa, no s'efectuaran els primers auxilis a la víctima. 

Línies elèctriques subterrànies  

• S'ha d'emprar a senyalització indicativa del risc  causat pel cable subterrani, indicant la proximitat de la 
línia en el terreny. 

• A mesura que els treballs segueixin el seu curs, es vetllarà per a que es mantingui en perfectes 
condicions de visibilitat i col·locació de la senyalització anteriorment mencionada. 

• En cas de conèixer-se perfectament el traçat i la profunditat de la línia, i si aquesta està recoberta amb 
sorra, protegida amb fabrica de rajola i senyalitzada amb cinta es podrà excavar amb màquina fins a 50 
cm.de la conducció (llevat que prèviament de conformitat amb la companyia subministradora s'hagi donat 
autorització de treballar més a prop de la línia en tensió), i a partir d'aquí s'utilitzarà la pala manual. 

• En cas de no conèixer-se exactament el traçat, ni la profunditat, ni la protecció de la línia, s'hauran de 
realitzar, amb precaució, tatxos per a indagar el traçat de la línia, la seva profunditat i la protecció. 

• En el cas que no hi hagués protecció es podrà excavar amb màquina fins a 1 metre de la conducció, a 
partir d'aquesta cota i fins a 50 cm. es podran utilitzar martells pneumàtics, pics, etc. ; a partir de 50 cm., 
es farà manualment amb la pala. 

• Quan la conducció quedi en  l'aire,  es suspendrà  amb cordes o s'apuntalarà amb taules de fusta, evitant 
ser danyada per maquinària, eines, etc., així com si el cas ho requereixi, s'hauran de col·locar obstacles 
que impedeixin l'acostament. 

• Una vegada descoberta la línia per a continuar els treballs a l'interior de rases, pous, etc. es tindrà en 
compte com principal mesures de seguretat : 

- S’ha d’assegurar contra possibles contactes amb parts pròximes en tensió (si les hi hagués) mitjançant 
recobriment o limitació de distància. 

- posada a terra i connexió en curtcircuït de totes les fases. 
- Comprovació d'absència de tensió. 
- bloqueig contra qualsevol alimentació elèctrica. 
- descàrrec elèctric de la línia 
• En cas de trobar-se amb una conducció no prevista subterrània, s’hauran, en principi, de prendre les 

següents mesures : 
- suspendre els treballs d'excavació pròxims a la conducció. 
- descobrir la conducció sense deteriorar-la i amb  amb molt de compte. 
- protegir la conducció per a evitar deterioraments. 
- no desplaçar els cables fora de la seva posició, ni tocar, recolzar-se o passar sobre ells en verificar 

l'excavació. 
- en cas de deterioració, prohibir l'accés de personal a la zona i informar a la companyia subministradora. 
• La conducta a seguir en cas de contactes amb cables subterranis (conductor actiu, és a dir amb tensió 

l'aïllament de la qual ha estat deteriorat) s'inspira en les mateixes recomanacions i normes que quan es 
tracta de línies aèries. 

Conduccions de gas  

• S'identificarà el traçat de la canonada existent per a ser senyalitzat el risc amb advertència de la 
profunditat de la conducció. 

• En el cas que la conducció soterrada estigui a una profunditat igual o inferior a 1 metre es començaran 
els treballs a mà fins a arribar a la generatriu superior de la canonada, en el nombre que s'estimi 
necessari, per assegurar a la posició exacta. 

• En el cas que la conducció estigui soterrada a una profunditat superior a 1 metre es començaran els 
treballs mitjançant maquinària fins a arribar a 1 metre de la generatriu superior de la canonada, 
procedint-se posteriorment a l'excavació fins a la canonada manualment. 

• No es permetrà l'excavació mecànica a una distància inferior de 0,50 metres d'una canonada de gas. 
• Una vegada descalçada la canonada es lligarà o estampirarà per a evitar moviments i deterioració de la 

mateixa, per a poder avançar en els treballs. 
• No es descobriran trams de canonada de longitud superior a 15 metres. 
• És prohibit de fumar o de realitzar qualsevol tipus de foc o espurna dins de l'àrea afectada. 
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• És prohibit de manipular o d’utilitzar qualsevol aparell, vàlvula o instrument de la instal·lació en servei. 
• És prohibit la utilització per part del personal calçat que porti eines metàl·lics, a fi d'evitar la possible 

formació de espurnes en entrar en contacte amb elements metàl·lics. 
• No es podrà emmagatzemar material sobre les conduccions. 
• És prohibit d’utilitzar les conduccions com a punts de suport per a suspendre i/o per a suspendre o alçar 

càrregues. 
• Per a col·locar o treure bombetes dels portabombetes en zones de conducció de gas serà obligatori 

desconnectar prèviament el circuit elèctric. 
• Totes les màquines utilitzades en proximitat de gasoductes que funcionin elèctricament, disposaran d'una 

correcta connexió a terra. 
• Els cables o mànegues d'alimentació elèctrica utilitzats en aquests treballs estaran perfectament aïllats i 

es procurarà que en les seves tirades no hi hagi empalmaments. 
• En cas de fiuta incontrolada de gas, incendi o explosió,  tot el personal de l'obra es retirarà més enllà de 

la distància de seguretat assenyalada i no es permetrà acostar-se a ningú que no sigui el personal de la 
companyia subministradora. 

• En cas de tenir que s’utilitzin grups electrògens o compressors, es situaran tan lluny com sigui possible 
de la instal·lació de gas, equipant les fuites amb reixetes tallafocs. 

Conduccions d'aigua (abastiment, sanejament, reg)  

• S'identificarà el traçat de la canonada existent per a procedir a senyalitzar-la marcant amb picots la seva 
direcció i profunditat. 

• En aconsellable no realitzar excavacions amb màquines a distàncies inferiors a 50 cm.de la canonada en 
servei. 

• Una vegada descoberta, en el cas que la profunditat de l'excavació sigui superior, es suspendrà o  
apuntalarà a fi que no trenqui per flexió en trams  d'excessiva longitud, es protegirà i senyalitzarà 
convenientment per a evitar ser malmesa per maquinària o eines. 

• S'instal·laran sistemes d'il·luminació a base de balises, cintes reflectores, etc. si el cas ho requereix. 
• És prohibit de manipular vàlvules o qualsevol altre element de la conducció en servei si no és amb 

l'autorització de la companyia subministradora. 
• No es podrà emmagatzemar material sobre les conduccions. 
• És prohibit d’emprar les conduccions com a punts de suport per a susprendre i/o per a suspendre o alçar 

càrregues. 
• En cas de fuita de ruptura o fuita en la canalització s'haurà de comunicar immediatament a la companyia 

subministradora i paralitzar els treballs en aquell tall fins que la conducció hagi estat reparada. 

ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs d'aquesta activitat, la 
normativa de seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica al final de la relació d'activitats 
constructives, complementant la norma d'aquesta activitat. 

Camions i dúmpers de gran tonatge 
Retrocarregadora 
 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es col·locaran a 
l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, 
Senyalització de seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

4.- SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ. 

Les proteccions col·lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

• Tanques de vianants, de 90 cm. d'alt. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions 
de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 

Senyalització de seguretat viària, segons el codi de circulació, conforme a la normativa ressenyada en 
aquesta activitat: 

• Senyal de perill indefinit. 
• Senyal de perill d'obres. 
• Senyal de limitació de velocitat. 
• Senyal de prohibit avançar. 
• Senyal de final de prohibició. 
• Senyal manual de "stop" i "direccióobligatòria". 
• Balisament  llampegant  per a la seguretat de la conducció nocturna. 
 

 
 

Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa 
ressenyada en aquesta activitat: 

• Senyal d'advertència de caiguda a diferent nivell. 
• Senyal d'advertència de risc elèctric. 
• Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 
• Senyal de protecció obligatòria del cap. 
• Senyal de protecció obligatòria de l'oïda 
• Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
• Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
• Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
• Senyal de protecció obligatòria del cos. 
 

 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es col·locaran a 
l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, 
Senyalització de seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 



estudi bàsic de seguretat i salut 

 26/79 

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

5.- RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 

• Treballs d'excavació i transport mecànics  (conductors): 
- Cascos. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (especialment en dúmpers de petita cilindrada). 
- Botes d'aigua de seguretat. 
- Impermeable. 

• Treballs en rases i pous (operaris): 
- Cascos. 
- Pantalla facial. 
- Botes de seguretat de cuiro en llocs secs. 
- Botes d'aigua de seguretat en llocs humits. 
- Guants de lona i cuiro (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Cinturó de seguretat anticaiguda, ancoratge mòbil. 
- Protecció auditiva (auriculars o taps). 
- Canelleres. 
- Armilla d’alta visibilitat. 
- Impermeable. 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als treballadors 
dels mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa 
constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir a cada moment els requisits establerts pel RD 
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
 
A cada moment l’empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, 
Llei 31/1995, de 8 de novembre. 
 
L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre Utilització 
d'Equips de protecció personal. 
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SANEJAMENT 

1.- INTRODUCCIÓ. 

1.1 Definició: 

Tot sistema d'evacuació i tractament de residus urbans i industrials, pel qual s'aconsegueix la seva eliminació 
amb garanties absolutes d’ordre higiènic. 

1.2 Tipus de sanejament: 

• Evacuació d'aigües residuals i pluvials: 
- xarxa de clavegueram. 
- drenatges i avenamientos. 
- depuradora d'aigües residuals. 
• Evacuació de residus sòlids:  
- per contenidors (previsió d'emmagatzemament de contenidors). 
- per instal·lacions pneumàtiques (previsió de dipòsits d'emmagatzemament subterranis). 
- incineradora. 

1.3 Observacions generals: 

El sanejament urbà comporta la gestió de tota classe de residus tant líquids com sòlids. 

En el cas de la construcció de la infraestructura per a residus líquids es considerarà : 

• Desviació de serveis afectats. 
• Execució de l'excavació de rases i pous. 
• Col·locació de connexions de servei i col·lectors prefabricats sobre base de formigó o sorra i formació 

d'embornals. 
• Farcit i compactació amb formigó i/o terres fins al nivell d’esplanació. 
 
S'haurà de considerar una previsió d'elements auxiliars com a maquinària de moviment de terres 
(excavadora, dúmper,etc.), martell pneumàtic (quan calgui), escales de mà,  estrebacions  (estampidors, 
travessers, veles i taulers), eines manuals, grua automòbil, camió-grua, camió-fomigonera, camió-bomba, 
piconadores de corró o pneumàtica, etc. 
 
S’ha de considerar, abans de l'inici d'aquesta activitat, que ja  estiguin instal·lades les tanques perimetrals de 
limitació del solar per a evitar l'entrada de personal aliè a l'obra, les instal·lacions d'higiene i benestar, així 
com, també, les connexions de servei provisionals d'obra (aigua i electricitat). 
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XARXA DE CLAVEGUERAM 

1.- DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ. 

1.1 Definició: 

Evacuació d'aigües pluvials i residuals des de les connexions de servei fins al llit receptor o fins  a l’estació  
depuradora. 

1.2 Descripció: 

Les connexions de servei (albellons i embornals)  evacuen les aigües residuals i pluvials a l'exterior de l'edifici 
conduint-les al clavegueram, el qual aboca les aigües als col·lectors secundaris. Aquests col·lectors 
secundaris desemboquen en col·lectors principals els quals vertebren el sanejament d'una conca, sent 
finalment els emissaris els que canalitzen les aigües fins una depuradora. 

Sistemes d'evacuació: 

• Sistema Unitari : la xarxa evacua tota classe d'aigües, ja siguin residuals o pluvials. 
• Sistema Separatiu : són xarxes independents, per una les aigües residuals i per una altra les pluvials o 

de reg. 
 
En la realització d'aquesta activitat, abans del seu inici,  s’ha de  garantir el subministrament dels materials 
necessaris per a dur a terme la instal·lació. Per a això, s'haurà de considerar  una prèvia arreplega de 
material en un espai predeterminat. 
 

Per a realitzar l'excavació de rases i pous, la instal·lació de tubs prefabricats per a l'evacuació d'aigües 
residuals o pluvials, la formació d'embornals, arquetes, etc., i el farciment i/o compactació serà imprescindible 
considerar l'equip humà següent: 

• conductors de maquinària de moviment de terres (excavació, transport, farcit i compactació). 
• conductors de grues. 
• obrers. 
• personal auxiliar. 

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme la realització de la 
instal·lació: 

• Maquinària: excavadora (retroexcavadora), dúmper, piconadora, formigonera o planta de formigó, serra 
circular, bomba de formigó, camió formigonera, grup compressor, martell pneumàtic  i piconadora 
pneumàtica manual. 

• Útils:escales,  estampidors , taulers, taulons , tanca de vianants, senyals vials (horitzontals, verticals i 
balisaments) i proteccions col·lectives i personals, etc. 

• Eines manuals: martells, tests, pal·les, pics, rastell,etc. 
• Instal·lació elèctrica provisional. 
• Instal·lació provisional d'aigua. 
• Instal·lacions d'higiene i benestar. 
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XARXA DE CLAVEGUERAM 

2.- RELACIÓ DE RISCOS. 

Segons  s’específica en  l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual 
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, realitzem a 
continuació una relació dels riscos més importants d'aquesta activitat. 
 
En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l'Annex II : Codis de la guia d'avaluació de 
riscos per a petites i mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya,  
considerant a cada activitat només els riscos més importants, tant els propis d'aquesta activitat com dels 
elements auxiliars necessaris per a portar-la a terme. 
 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos podrà modificar-se en 
funció de les característiques de l'obra i dels sistemes d'execució que aportació l'empresa constructora o 
empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’article 7 del R. D.1627/1997, de 24 
d’octubre. 
 
Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari (constructor), en 
desenvolupar els seus principis d'acció preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), haurà de 
considerar els riscos evitables amb les seves corresponents mesures preventives ; i en el cas de riscos que 
no es puguin evitar per la seva naturalesa, haurà de realitzar la seva avaluació, tenint en compte la 
probabilitat de la materialització del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures preventives per a 
minorar aquests riscos. 
 

Riscos 
1.-Caigudes de persones a diferent nivell. 
2.-Caigudes de persones al mateix nivell. 
3.-Caiguda d'objectes per desplom. 
4.-Caiguda d'objectes per manipulació. 
5.-Caiguda d'objectes. 
6.-Trepitjades sobre objectes. 
7.- Cops contra objectes immòbils. 
8.- Cops amb elements mòbils de màquines. 
9.- Cops per objectes o eines. 
12.-Atrapaments per bolcada de màquines. 
13.-Sobreesforços. 
16.-Contactes elèctrics. 
20.-Explosions. 
21.-Incendis. 
23.-Atropellaments,  cops  i topades contra vehicles. 
26.-Altres : Caiguda de màquines i col·lisions. 
27.-Malalties causades per agents químics. 
28.-Malalties causades per agents físics. 
29.-Malalties causades per agents biològics. 

 

OBSERVACIONS : 

(3) Risc específic  causat pel  lliscament de terres no coherents i sense contenció. 
(8) Risc  causat pel moviment d'elements mòbils de maquinària de moviment de terres. 
(16, 20 I 21)  Risc específic  causat per  serveis afectats o existents. 
(27) Risc causat per  la possible presència de  gasos tòxics o pols. 
(28)  Risc causat per  vibracions del dúmper i del martell destrossador i risc  causat pel nivell de soroll. 
(29) Risc causat per  l'extracció de terres contaminades 
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XARXA DE CLAVEGUERAM 

3.- NORMA DE SEGURETAT. 

POSADA AL PUNT DE L'OBRA PER A REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

• Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat  s’ha d’assegurar que  ja estiguin  instal·lats  els 
serveis d'Higiene i Benestar per al personal de l'obra. 

PROCÉS 

• En la realització de les rases, pous, arquetes i embornals es tindrà en compte la normativa d'excavació 
de rases i pous . 

• El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels 
mitjans auxiliars necessaris per a realitzar-los amb la major seguretat possible. 

• Tots els buits o desnivells s’hauran de tancar amb tanques de vianants per a evitar el risc de caiguda a 
diferent nivell,  aquesta tanca s'instal·larà a un metre de la coronació de buits o desnivells. 

• En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per a evitar cops, ferides 
i erosions.  

• Els operaris que realitzin el transport del material hauran d'usar casc de seguretat, guants de cuiro i lona 
(tipus americà), granota de treball i botes de cuiro de seguretat, i en cas d'inclemències del temps usaran 
botes d'aigua i impermeables. 

• En proximitat (1,5 metres) de la coronació de talusos, rases, pous, etc, s'ha de prohibir el pas de la 
maquinària pesada (maquinària de moviment de terres, camions-grua i grues automòbils). 

• Els tubs per a les conduccions s'arreplegaran a una superfície el més horitzontal possible sobre 
dorments de fusta, en un receptacle delimitat per diversos peus drets que  impedeixin que per qualsevol 
causa els conductes llisquin o rodin. 

• Quan es descarreguin els tubs prefabricats per a connexions de servei, albellons i pous o qualsevol altre 
material al costat de les rases o pous s'haurà de deixar una distància mínima de seguretat de 2 metres 
d'aquestes. 

• L’aixecament de material s'ha de realitzar mitjançant un ganxo a la qual  es subjecta el ganxo de la grua, 
per a facilitar l'enganxall i desenganxament dels tubs. 

• Per a realitzar l'eslingat: 
- S'ha de cuidar que les eslingues estiguin ben muntades. 
- S’ha d’evitar que les eslingues s’encreuïn, ja que això podria produir la ruptura de la que quedés 

creuada. 
- L'eslinga ha d’estar formada per ganxos, cable, aprietahilos, guardacabos i anella. 
- S’han de triar els elements anteriors segons les característiques de la càrrega. 
- S’ haurà d’assegurar la resistència dels punts d'enganxall. 
- Les eslingues s’hauran de conservar  en perfecte estat . No s’han de deixar a la intempèrie, ni s’hauran 

de deixar  a terra. 
• S'hauran de prendre totes les precaucions a fi d'evitar la caiguda d'objectes durant el transport. 
• S'han de tesar els cables una vegada enganxada la càrrega. 
• En iniciar l'hissat, s'ha d'elevar la càrrega lleugerament per a permetre que adquireixi la seva posició 

d'equilibri. 
• S'ha de comprovar que els cables  estiguin  ben fixats i que els ramals  estiguin  estesos de la mateixa 

manera. 
• Si la càrrega  no es troba ben  lligada  o ben equilibrada, s'haurà de depositar sobre  el terra i s’haurà de 

tornar a  lligar  correctament. 
• Si quan s'inicia l'hissat, s'observés qualsevol dificultat en l'elevació de la càrrega, no s’haurà d’insistir en 

això i caldrà comprovar quina pot  haver estat la causa. 
• No subjectar mai els cables al moment de posar-los en tensió, a fi d'evitar que les mans quedin 

atrapades entre  la càrrega i els cables. 
• S’ha de realitzar el desplaçament quan la càrrega es trobi a una alçada  suficient per a no trobar 

obstacles. 
• Si el recorregut és prou llarg,  s’ha de realitzar el desplaçament de la màquina amb la càrrega a poca 

alçada i a marxa moderada. 
• En cas de desplaçament, el maquinista ha de tenir, a cada moment, visió de la càrrega. 
• S'ha d'assegurar que la càrrega no colpejarà amb cap obstacle en adquirir la seva posició d'equilibri. 
• S'ha de procurar que la càrrega estigui el menor temps possible suspesa, descendint-la a arran de terra  

o  al seu lloc de col·locació. 
• No s'ha de deixar, sota cap concepte, una càrrega suspesa a sobre d'una zona de pas o treball. S'haurà 

de procurar no depositar les càrregues en  passadissos de circulació. 
• S'ha de vigilar no  agafar  els cables en depositar la càrrega. 
• S'ha de comprovar  l’estabilitat de  la càrrega  al terra, afluixant  una mica els cables. 
• S'ha de calçar la càrrega que pugui  rodar, utilitzant falques de gruix 1/10 el diàmetre de la càrrega. 
• L'àrea de treball ha d’estar convenientment senyalitzada i aïllada. 



estudi bàsic de seguretat i salut 

 31/79 

• Els treballs de hissat, desplaçament i dessolatguet o col·locació de tubs i càrregues ha de ser auxiliat per 
una persona que  conegui  els senyals de comandament de la grua. 

• Sempre que es  prevegi  el pas de persones o vehicles aliens a l'obra es disposaran a tot al llarg de la 
rasa, en  la vorera contrària a on s'arrepleguen els productes de les tanques de vianants que 
s'il·luminaran, cada 15 metres, amb llum vermella. De la mateixa manera ,es col·locaran sobre les rases 
passos a distàncies no superior a 50 metres. 

• La il·luminació portàtil,  a l’interior de les rases o pous, serà de material  antideflagrant . 
• Es disposarà a l’obra dels mitjans adequats de bombeig per a treure qualsevol inundació que es pugui  

produir. 
• Quan es  prevegi  l'existència de canalitzacions en servei a la zona d'excavació es determinarà el seu 

traçat i es sol·licitarà, si calgués, el tall de fluid o la desviació, paralitzant-se els treballs fins que s'hagi 
adoptat una de les dues alternatives, o per la direcció Tècnica d'obra s'ordenin les condicions de treball. 

• En començar la jornada es revisaran les estrebacions, es comprovarà l'absència de gasos i vapors a les 
rases i als pous, i es posaran els mitjans que calgui per a eliminar-los. 

• En cas d'inclemències del temps els operaris usaran impermeable i botes d'aigua independentment de 
les proteccions individuals necessàries segons el treball a realitzar. 

• Les escales de mà a utilitzar hauran d’estar dotades amb sabates antilliscants i cadeneta limitadora 
d'obertura, per a evitar els riscos de caiguda a diferent nivell  causat per  treballs realitzats sobre 
superfícies insegures. 

• Els bancs de treball es mantindran en òptimes  condicions d’ús, evitant que saltin  estelles durant les 
tasques. 

Mesures preventives a adoptar en els treballs de reparació, conservació i neteja. 

• Atés que els treballs de reparació, conservació i neteja impliquen el desenvolupament alternatiu de 
treballs a l’interior de la galeria i treballs a l'exterior, es fixarà en un mínim de 5 hores/jornada la 
permanència d'operaris a l’interior d'aquestes galeries, per a aquest motiu s'establiran els torns 
pertinents. 

• Diàriament i amb anterioritat a l'inici dels treballs a la xarxa de clavegueram, s'entregarà als encarregats 
dels equips, informació per escrit que haurà de contenir: el  plànol d'abocaments tòxics de les zones de 
treball previstes per a la jornada, informació metereològica de les previsions per a la jornada, plànols 
reduïts en planta dels trams de galeries detallant amb claredat la ubicació de pous de registre, així com 
de l' estat  del seu el conjunt d'esglaons, i informació sobre qualsevol anomalia que afecti a les zones en 
què s'hagin de realitzar treballs. 

• Cada equip de treball ha de disposar de tanques de limitació i protecció, senyals de trànsit i cons per a la 
desviació del trànsit, cintes de balisament, balisament lluminós, un extintor, una farmaciola, reixes per a 
pous, un equip motoventilador, un aparell de lectura directa, detector de monòxid de carboni, àcid 
sulfhídric i porcentatge d'oxigen, amb alarma òptica i acústica. 

• Els operaris que realitzin aquests treballs hauran d'utilitzar casc miner,  granota de treball de roba de 
teixit reflector o impermeable, llum elèctrica, botes de mitja canya amb sola antilliscant i plantilles d'acer o 
botes llargues amb sola antilliscant o botes pantaló amb sola antilliscant, guants de P.V.C o neoprè, 
cinturó de seguretat, mascareta de fuita amb provisió d’oxigen per a 5 min. i mascareta respiratòria 
buconasal dotada de filtre mecànic. 

• Diàriament, s'hauran de posar en coneixement dels treballadors els punts perillosos que puguin existir en 
la galeria, si són anomalies que puguin donar origen a situacions greus, es comunicarà amb caràcter 
d'urgència, i per part de l'empresa s'adoptaran les mesures pertinents per a evitar que en aquests llocs 
es desenvolupin treballs que resultin aliens als propis de reparació o condicionament. 

• El personal estarà subjecte a revisions mèdiques periòdiques, que com a mínim, es portaran a terme 
amb caràcter anual. Independentment, s'ha d'establir un pla de vacunació per a tot el personal de neteja, 
reparació o condicionament. 

• Amb anterioritat a qualsevol treball de neteja  a l’interior de galeries de clavegueram, s'obriran almenys 
dues tapes de pous de registre i es col·locarà una tanca de protecció sobre el pou que no siguin 
utilitzades. 

• Els albellons que ho requereixen,  segons el parer de l'encarregat d'equip, ja sigui per instruccions 
reflectides en el full diari d'informació facilitada per l'empresa o per decisió pròpia davant de situacions no 
previstes, s'utilitzaran els ventiladors de què obligatòriament s'haurà de disposar a cada equip de neteja. 

• Els treballs de neteja manual de les galeries de clavegueram només es realitzaran quan la distància 
entre els pous de registre resulti com a màxim de 75 m. 

• En tots els pous de registre serà obligatori que els esgraons per a accés als albellons estiguin en les 
degudes condicions, havent de reposar immediatament tots els que faltin o es trobin en deficient  estat . 

• Els treballs d'albellons d'altures lliures inferiors a 1,60 m. seran realitzats sempre que sigui possible per 
mitjans mecànics i en els casos mínims indispensables. Per part dels encarregats s'establiran torns que 
en cap cas han de sobrepassar els 30 minuts continuats, amb un màxim de 60 minuts/dia i temps mínims 
de descans d'igualment 60 min. 

• El personal haurà d’estar degudament format, sobre els riscos a què està sotmés i les precaucions que 
s’han d'adoptar a cada cas. 
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• A tota aquella maquinària accionada per motors elèctrics que s'utilitzi durant l'execució d'aquests treballs, 
així com, en les instal·lacions per a l’enllumenat  a l’interior de les galeries de clavegueram,  hi haurà una 
posada a terra associada a un interrruptor diferencial d'adequada sensibilitat. 

• Quan es realitzin treballs en proximitats de vies urbanes amb circulació de vehicles, s’haurà de 
senyalitzar la zona de treball convenientment i suficientment, molt especialment els pous d'accés en cas 
de  tasques a l’interior de galeries. En cas de treballs nocturns o en proximitats de carreteres, el personal 
haurà d'anar equipat amb armilles reflectores. 

• En treballs de reparacions de galeries amb caràcter urgent, previ a l'inici dels treballs, s'haurà d'efectuar 
un exhaustiu reconeixement de les zones afectades, als efectes de determinar els possibles riscos que 
es poguessin presentar amb caràcter específic. Una vegada determinats aquests riscos es procedirà  a 
l'adopció de les adequades mesures preventives. 

• En els treballs que es realitzin en espais confinats s'analitzarà, prèviament, les condicions  respirables de 
l'atmosfera del lloc de treball mitjançant detectors manuals específics. 

 

ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs d'aquesta activitat, la 
normativa de seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica al final de la relació d'activitats 
constructives, complementant la norma d'aquesta activitat. 

Retroexcavadora 
Formigonera pastera 
Piconadora de safata 
 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions 
de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 
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XARXA DE CLAVEGUERAM 

4.- SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ. 

Les proteccions col·lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

• Tanques de vianants, de 90 cm.d'alt; 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions 
de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 
Senyalització de seguretat viària, segons el codi de circulació, conforme a la normativa ressenyada en 
aquesta activitat: 

• Senyal de perill indefinit. 
• Senyal de perill d'obres. 
• Senyal de limitació de velocitat. 
• Senyal de prohibit avançar. 
• Senyal de final de prohibició. 
• Senyal manual de "stop" i "direcció obligatòria". 
• Balisament  llampegants per a la seguretat de la conducció nocturna.  
 

 
 
Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa 
ressenyada en aquesta activitat: 

• Senyal d'advertència de caiguda a diferent nivell. 
• Senyal d'advertència de risc elèctric. 
• Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 
• Senyal de protecció obligatòria del cap. 
• Senyal de protecció obligatòria de l'oïda. 
• Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
• Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
• Senyal de protecció obligatòria del cos. 
• Senyal de protecció de les vies respiratòries. 
 

 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es col·locaran a 
l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, 
Senyalització de seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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XARXA DE CLAVEGUERAM 

5.- RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 

- Treballs d'excavació, transport mecànics i compactació (conductors): 
• Cascos. 
• Botes de seguretat. 
• Granota de treball. 
• Cinturó antivibratori (especialment en dúmpers de petita cilindrada). 
• Botes d'aigua de seguretat. 
• Impermeable. 

- Treballs elevació i distribució de càrregues (conductors): 
• Cascos. 
• Botes de seguretat. 
• Granota de treball. 

- Treballs en rases i pous (operaris): 
• Cascos. 
• Pantalla facial. 
• Botes de seguretat de cuiro en llocs secs. 
• Botes d'aigua de seguretat en llocs humits. 
• Guants de lona i cuiro (tipus americà). 
• Guants de neoprè (treballs d'obra) 
• Granota de treball. 
• Cinturó de seguretat anticaiguda, ancoratge mòbil. 
• Protecció auditiva (auriculars o taps). 
• Canelleres. 
• Armilla d’alta visibilitat. 
• Impermeable. 
• Si escau, mascaretes antigas. 

- Treballs  de formigonat : 
• Cascos de seguretat. 
• Botes de seguretat de goma de canya alta. 
• Guants de neoprè. 
• Granota de treball. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als treballadors 
dels mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa 
constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir  a cada moment els requisits establerts pel RD 
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
 
A cada moment l’empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, 
Llei 31/1995, de 8 de novembre. 
 
L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre Utilització 
d'Equips de protecció personal. 
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XARXES D'ABASTIMENT I DISTRIBUCIÓ 

1.- INTRODUCCIÓ. 

1.1 Definició: 

Col·locació i muntatge d'un conjunt d'equips, conduccions, accessoris, etc., subterranis i/o aeris, destinats a 
proporcionar un servei urbà. 

1.2 Tipus de xarxes: 

• Xarxa d'electricitat, enllumenat i telecomunicacions, que poden ser: 
- Subterrànies. 
- Aèries. 
• Xarxa subterrània d'abastiment de fluids : aigua i gas.  

1.3 Observacions generals: 

Per a la construcció de les xarxes d'abastiment i distribució es seguirà el següent procediment: 

• Desviació de serveis afectats. 
• Execució de l'excavació de rases. 
• Col·locació de tubs, cables, conductors, vàlvules, arquetes, etc. sobre base de formigó o sorra. 
• bFarcit i compactació amb formigó i/o terres fins al nivell d’esplanació. 
 
S'haurà de considerar una previsió d'elements auxiliars com a maquinària de moviment de terres 
(excavadora, dúmper,etc.), martell pneumàtic (quan calgui), escales de mà, estrebacions (estampidors, 
travessers, veles i taulers), eines manuals, grua automòbil, camió-grua, camió-fomigonera, camió-bomba, 
piconadores de corró o pneumàtica, etc. 
 
S’ha de  considerar, abans de l'inici d'aquesta activitat, que ja es trobin instal·lades les tanques perimetrals de 
limitació de l'obres per a evitar l'entrada de personal aliè a la mateixa, les instal·lacions d'higiene i benestar, 
així com, també, les connexions de servei provisionals d'aigua, electricitat i telèfon. 
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XARXA SUBTERRÀNIA D'ELECTRICITAT, ENLLUMENAT I TELECOMUNICACIONS 

1.- DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ. 

1.1 Definició: 

Xarxa elèctrica: Instal·lacions per a subministrament i distribució d'energia elèctrica des de la xarxa general 
de la companyia subministradora fins a la connexions dels centres de consum. 
  
Xarxa d'enllumenat: Instal·lacions de distribució d'energia elèctrica en baixa tensió per a subministrar a uns 
elements receptors que tenen com a funció il·luminar una àrea pública determinada. 
Xarxa de telecomunicacions: Instal·lacions per a la transmissió per cable de senyals elèctrics prèviament 
modulats. 

1.2 Descripció: 

Xarxa elèctrica: La instal·lació de subministrament i distribució d'energia elèctrica a una àrea consta, 
bàsicament, dels següents elements: 

• Connexió a la xarxa existent. 
• Xarxa de distribució en alta i mitja tensió. 
• Estacions de transformació de la tensió (ET) 
• Xarxa de distribució en baixa tensió. 

La xarxa d'enllumenat públic consta, bàsicament, dels següents elements: 

• Xarxa de distribució: conjunt de conductors elèctrics aïllats en baixa tensió i armaris amb mecanismes de 
comandament i de protecció que alimenten els elements receptors. 

• Receptors: elements per a la il·luminació de zones públiques: sabata, bàcul, luminària i llum. 

La xarxa de telecomunicacions consta, bàsicament, dels següents elements: 

• Xarxa d'alimentació: aquesta xarxa es distribueix des de la central fins al punt d'interconnexió i està 
formada per cables multipolars amb coberta metaloplàstica que des de la central arribin a les zones 
urbanitzades. 

• Xarxa de distribució: aquesta constitueix la xarxa pròpiament dita de les zones urbanitzades que part dels 
punts d'interconnexió acabant en els punts o armaris de distribució de connexions. La funció dels armaris 
o punts de distribució és permetre que al seu interior es vagi a efectuar la connexió dels parells dels 
cables de distribució amb els parells individuals segons si la seva instal·lació es realitza a l’exterior o  a 
l’interior dels edificis. 

 
En la realització d'aquestes activitats, abans del seu inici, s’ha de  garantir el subministrament dels materials 
necessaris per a dur a terme la instal·lació. Per a això, s'haurà de considerar  una prèvia arreplega de 
material en un espai predeterminat. 

Per a realitzar l'excavació de rases i pous; la construcció d'arquetes, armaris, cambres o petites construccions 
auxiliars; la instal·lació de tubs o cables i el farciment i/o compactació serà imprescindible considerar l'equip 
humà següent: 

• conductors de maquinària de moviment de terres (excavació, transport, farcit i compactació). 
• conductors de grues mòbils. 
• obrers. 
• personal especialitzat en instal·lacions d'electricitat i telecomunicacions. 

També s’haurà de considerar els mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme la realització de la instal·lació: 

• Maquinària: excavadora (retroexcavadora), dúmper, piconadora, grup compressor, martell pneumàtic  i 
piconadora pneumàtica manual. 

• Eines: escales,  estampidors , taulers, taulons , tanca de vianants, senyals vials (horitzontals, verticals i 
balisaments) i proteccions col·lectives i personals, etc. 

• Eines manuals: martells, tests, pales, pics, rastell,etc. 
• Instal·lació elèctrica provisional. 
• Instal·lació provisional d'aigua. 
• Instal·lacions d'higiene i benestar. 
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XARXA SUBTERRÀNIA D'ELECTRICITAT, ENLLUMENAT I TELECOMUNICACIONS 

2.- RELACIÓ DE RISCOS. 

Segons s’especifica en l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual 
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, realitzem a 
continuació una relació dels riscos més importants d'aquesta activitat. 
 
En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l'Annex II: Codis de la guia d'avaluació de 
riscos per a petites i mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya,  
considerant a cada activitat només els riscos més importants, tant els propis d'aquesta activitat com dels 
elements auxiliars necessaris per a portar-la a terme. 
 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos podrà modificar-se en 
funció de les característiques de l'obra i dels sistemes d'execució que aportació l'empresa constructora o 
empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 
d’octubre. 
 
Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari (constructor), en 
desenvolupar els seus principis d'acció preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), haurà de 
considerar els riscos evitables amb les seves corresponents mesures preventives ; i en el cas de riscos que 
no es puguin evitar per la seva naturalesa, haurà de realitzar la seva avaluació, tenint en compte la 
probabilitat de la materialització del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures preventives per a 
minorar aquests riscos. 
 

Riscos 
1.-Caigudes de persones a diferent nivell. 
2.-Caigudes de persones al mateix nivell. 
3.-Caiguda d'objectes per desplom. 
4.-Caiguda d'objectes per manipulació. 
5.-Caiguda d'objectes. 
6.-Trepitjades sobre objectes. 
7.- Cops contra objectes immòbils. 
8.- Cops amb elements mòbils de màquines. 
9.- Cops per objectes o eines. 
10.-Projecció de fragments o partícules. 
11.-Atrapaments per o entre objecte. 
12.-Atrapaments per bolcada de màquines. 
13.-Sobreesforços. 
16.-Contactes elèctrics. 
20.-Explosions. 
21.-Incendis. 
23.-Atropellaments,  cops  i topades contra vehicles. 
27.-Malalties causades per agents químics. 
28.-Malalties causades per agents físics. 
29.-Malalties causades per agents biològics. 

OBSERVACIONS : 

(3) Risc específic  causat pel lliscament de terres no coherents i sense contenció. 
(8) Risc causat pel moviment d'elements mòbils de maquinària de moviment de terres. 
(16, 20 i 21) Risc específic causat per serveis afectats o existents. 
(27) Risc causat per la possible presència de  gasos tòxics o pols. 
(28) Risc causat per vibracions del dúmper i del martell destrossador i risc  causat pel nivell de soroll. 
(29) Risc causat per l'extracció de terres contaminades 
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XARXA SUBTERRÀNIA D'ELECTRICITAT, ENLLUMENAT I TELECOMUNICACIONS 

3.- NORMA DE SEGURETAT. 

POSADA AL PUNT DE L'OBRA PER A REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

• Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat  s’ha d’assegurar que  ja estiguin  instal·lats  els 
serveis d'Higiene i Benestar per al personal de l'obra. 

PROCÉS 

• En la realització de les rases per a les xarxes subterrànies de distribució, arquetes, etc. es tindrà en 
compte la normativa d'excavació de rases i pous 

• El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels 
mitjans auxiliars necessaris per a realitzar-los amb la major seguretat possible. 

• Tots els buits o desnivells es tancaran amb baranes de vianants per a evitar el risc de caiguda a diferent 
nivell,  aquesta barana s'instal·larà a un metre de la coronació de buits o desnivells. 

• En la manipulació de materials, s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per a evitar cops, ferides 
i erosions.  

• Els operaris que realitzin el transport del material hauran d'usar casc de seguretat, guants de cuiro i lona 
(tipus americà), granota de treball i botes de cuiro de seguretat, i en cas d'inclemències metereològiques 
usaran botes d'aigua i impermeables. 

• En proximitat (1,5 metres) de la coronació de talusos, rases, etc, s'ha de prohibir el pas de maquinària 
pesada (maquinària de moviment de terres, camions-grua i grues automòbils). 

• Els tubs per a les conduccions i columnes de suport de les lluminàries s'arreplegaran en una superfície el 
més horitzontal possible sobre dorments de fusta, en un receptacle delimitat per diversos peus drets que  
impedeixin que per qualsevol causa els conductes llisquin o rodin. 

• S'immobilitzaran els corrons dels cables perquè no es puguin desplaçar rodant, de forma involuntària. 
• Quan es descarreguin els tubs, corrons de cables, bàculs, columnes o qualsevol altre material al costat 

de les rases s'haurà de deixar una distància mínima de seguretat de 2 metres. 
• L'hissat dels tubs, corrons columnes i bàculs s'ha de realitzar convenientment eslingat. 
• Per a realitzar l'eslingat: 
- S'ha de vetllar que les eslingues estiguin ben muntades. 
- S’ha d’evitar que les eslingues s’encreuïn ja que això podria produir la ruptura de la que quedés creuada. 
- L'eslinga ha d’estar formada per ganxos, cable, aprietahilos, guardacabos i anella 
- S’ha de triar els elements anteriors segons les característiques de la càrrega. 
- S’ha d’assegurar la resistència dels punts d'enganxall. 
- Les eslingues s’hauran de conservar en perfecte estat. No s’hauran de deixar-les a la intempèrie, ni 

deixar-les  a terra . 
• S'han de prendre totes les mesures a fi d'evitar la caiguda d'objectes durant el transport. 
• S'han de tesar els cables una vegada enganxada la càrrega. 
• En iniciar l'hissat, s'ha d'elevar lleugerament la càrrega per a permetre que adquireixi la seva posició 

d'equilibri. 
• S'ha de comprovar que els cables  estiguin  ben fixats i que els ramals  estiguin  estesos de la mateixa 

manera. 
• Si la càrrega no es troba ben lligada  o ben equilibrada, s'haurà de depositar al terra i s’haurà de torna a  

lligar  bé. 
• Si quan s'inicia l'hissat s'observa dificultat en l'elevació de la càrrega, no caldrà insistir en aquesta 

activitat i s’haurà de comprovar quina pot haver estat la causa. 
• No subjectar mai els cables al moment de posar-los en tensió, a fi d'evitar que les mans quedin 

atrapades entre  la càrrega i els cables. 
• S’ha de realitzar el desplaçament quan la càrrega  es trobi  a una alçada  suficient per a no trobar 

obstacles. 
• Si el recorregut és prou llarg,  s’ha de realitzar el desplaçament de la màquina amb la càrrega a poca 

altura i a marxa moderada. 
• En cas de desplaçament, el maquinista ha de tenir a cada moment visió de la càrrega. 
• S'ha d'assegurar que la càrrega no colpejarà amb cap obstacle en adquirir la seva posició d'equilibri. 
• S'ha de procurar que la càrrega estigui el menor temps possible suspesa, descendint-la a  arran de terra  

o al seu lloc de col·locació.  
• No s'ha de deixar, sota cap concepte, una càrrega suspesa damunt d'una zona de pas o treball. 
• S'ha de procurar no depositar les càrregues en  passadissos de circulació. 
• S'ha de vigilar no  agafar  els cables en depositar la càrrega. 
• S'ha de comprovar  l’estabilitat de  la càrrega  al terra, afluixant  una mica els cables. 
• S'ha de calçar la càrrega que pugui  rodar, utilitzant calzos de gruix 1/10 el diàmetre de la càrrega. 
• L'àrea de treball ha d’estar convenientment senyalitzada i aïllada . 
• Els treballs de hissat, desplaçament i dessolatguet o col·locació de tubs i càrregues ha de ser auxiliat per 

una persona que  conegui  els senyals de comandament de la grua. 
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• Es delimitarà la zona de treball amb tanques indicadores de la presència de treballadors amb els senyals 
previstos pel codi de circulació, i a la nit, aquestes  es senyalitzaran amb llums vermelles. 

• Sempre que es  prevegi  el pas de persones o vehicles aliens a l'obra es disposaran a tot al llarg de la 
rasa, en el costat contrari a qual s'arrepleguin els productes, les tanques de vianants que s'il·luminaran, 
cada 15 metres, amb llum vermella. Igualment es col·locaran sobre les rases passos a distàncies no 
superior a 50 metres. 

• La il·luminació portàtil,  a l’interior de les rases, serà de material antideflagrant . 
• Es disposarà a l’obra dels mitjans adequats de bombeig per a treure qualsevol inundació que es pugui  

produir. 
• Quan es  prevegi  l'existència de canalitzacions en servei a la zona d'excavació es determinarà el seu 

traçat i es sol·licitarà, si escau, el tall de fluid o la desviació, paralitzant-se els treballs fins que s'hagi 
adoptat una de les dues alternatives. 

• En començar la jornada es revisaran les estrebacions, es comprovarà l'absència de gasos i vapors en 
rases, i es posaran els mitjans que calgui per a eliminar-los en cas necessari. 

• Les eines a utilitzar pels instal·ladors, estaran protegides per doble aïllament (categoria II). 
• Les eines dels instal·ladors, l'aïllament de les quals estigui deteriorat seran retirats i substituïts per altres  

en perfecte estat , de manera immediata. 
• Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa hauran d'usar casc de seguretat, guants de cuiro i lona 

(tipus americà) o guants aïllants si calgués, granota de treball i botes de cuiro de seguretat. 
• Les connexions es realitzaran sempre sense tensió a les línies. 
• En cas d'inclemències del temps els operaris hauran d’usar impermeable i botes d'aigua, 

independentment de les proteccions individuals necessàries segons el treball a realitzar. 
• Les escales de mà a utilitzar hauran d’estar dotades amb sabates antilliscants i cadeneta limitadora 

d'obertura, per a evitar els riscos de caiguda a diferent nivell  causat per  treballs realitzats sobre 
superfícies insegures. 

• El transport  de trams de canonada a pes, per un sol home, es realitzarà inclinant la càrrega cap a 
darrere, de tal forma, que l'extrem que va per davant superi l’alçada d’un home, tot i evitant cops i 
ensopegades  amb altres operaris. 

• Els bancs de treball es mantindran en òptimes  condicions d’ú , evitant que saltin  estelles durant la 
realització de les tasques. 

Estació transformadora  

• El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels 
mitjans auxiliars necessaris per a realitzar-los amb la major seguretat possible. 

• Durant el procés d'instal·lació es deixaran les línies sense tensió, tenint en compte les cinc regles d'or de 
la seguretat en els treballs en línies i aparells d'Alta Tensió: 

- Obrir amb tall visible totes les fonts de tensió mitjançant interruptors i seccionadors que assegurin la 
impossibilitat de tancament intempestiu. 

- Enclavatge o bloqueig, si és possible, dels aparells de tall. 
- Reconeixement de l'absència de tensió. 
- Posar a terra i en curtcircuit totes la possibles fonts de tensió. 
- Col·locar els senyals de seguretat adequades, delimitant la zona de treball. 
• S’ haurà de garantir l'absència de tensió mitjançant un comprovador adequat abans de qualsevol 

manipulació. 
• En el lloc de treball es trobaran presents com a mínim dos operaris que hauran d'usar casc de seguretat, 

protecció facial, guants aïllants, estora aïllant, banqueta i perxa. 
• Abans de fer entrar en servei les estacions de transformació es procedirà a comprovar l'existència real en 

la sala de la banqueta de maniobres, perxes de maniobra, extintors de  pols química seca i farmaciola, i 
que els operaris es trobin vestits amb les peces de roba de protecció personal. 

• Per als treballs de revisió i manteniment, el Centre de Transformació estarà dotat dels elements 
següents: 

- placa d'identificació de cel·la. 
- instruccions relatives als perills que presenten els corrents elèctrics i els auxilis a impartir a les víctimes. 
- esquema del centre de transformació. 
- perxa de maniobra. 
- banqueta aïllant. 
- insuflador per a respiració boca a boca. 
• En l'entrada del centre es col·locaran plaques per a la identificació del centre i triangle d'advertència de 

perill. 
• En els treballs d'instal·lació del grup transformador i annexos s'haurà de considerar els treballs auxiliars 

d'obra, i treballs de soldadura per a la col·locació de eines que es regiran segons la norma de soldadura 
elèctrica. 

• La col·locació del grup transformador s’ajudarà mitjançant una grua mòbil que haurà de complir amb la 
normativa de grues mòbils  
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Tingui's present que en els treballs a realitzar  a les estacions d'Alta Tensió  s’ha de  considerar el "Reglament 
sobre Centrals Elèctrica, Subestacions i Centres de Transformació" (R.D. 3275/1982 de 12 de novembre, 
BOE 288 d'1 de desembre de 1982. Ordre de 23 de juny de 1988, BOE de 5 de juliol de 1988). 
En els treballs a realitzar  a les estacions de Baixa Tensió  s’ha de  considerar la legislació vigent en aquesta 
matèria. 
 
En el cas de necessitats de construccions que alberguin centre de transformació o un altre tipus 
d'infraestructura de formigó o obra de fàbrica es consultarà la normativa d'edificació (Estudi de Seguretat i 
Salut en obres d'Edificació). 
 

ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs d'aquesta activitat, la 
normativa de seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica al final de la relació d'activitats 
constructives, complementant la norma d'aquesta activitat. 

Retroexcavadora 
Formigonera pastera 
Piconadora de safata 
 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions 
de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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XARXA SUBTERRÀNIA D'ELECTRICITAT, ENLLUMENAT I TELECOMUNICACIONS 

4.- SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ. 

Les proteccions col·lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

• Tanques de viannats, de 90 cm. d'alt; 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions 
de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 
Senyalització de seguretat viària, segons el codi de circulació, conforme a la normativa ressenyada en 
aquesta activitat: 

• Senyal de perill indefinit. 
• Senyal de perill d'obres. 
• Senyal de limitació de velocitat. 
• Senyal de prohibit avançar. 
• Senyal de final de prohibició. 
• Senyal manual de "stop" i "direcció obligatòria". 
• Balisament  llampegant  per a la seguretat de la conducció nocturna. 
 

 
 
Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa 
ressenyada en aquesta activitat: 

• Senyal d'advertència de caiguda a diferent nivell. 
• Senyal d'advertència de risc elèctric. 
• Senyal  de prohibit el pas als vianants . 
• Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 
• Senyal de protecció obligatòria del cap. 
• Senyal de protecció obligatòria de l'oïda. 
• Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
• Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
• Senyal de protecció obligatòria del cos. 
• Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
• Senyal de protecció obligatòria de la vista. 
 

 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es col·locaran a 
l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, 
Senyalització de seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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XARXA SUBTERRÀNIA D'ELECTRICITAT, ENLLUMENAT I TELECOMUNICACIONS 

5.- RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 

• Treballs d'excavació, transport mecànics i compactació (conductors): 
- Cascos. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (especialment en dúmpers de petita cilindrada). 
- Botes d'aigua de seguretat. 
- Impermeable. 

• Treballs elevació i distribució de càrregues (conductors): 
- Cascos. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 

• Treballs en rases i pous (operaris): 
- Cascos. 
- Pantalla facial. 
- Botes de seguretat de cuiro en llocs secs. 
- Botes d'aigua de seguretat en llocs humits. 
- Guants de lona i cuiro (tipus americà). 
- Guants de neoprè (treballs d'obra) 
- Granota de treball. 
- Cinturó de seguretat anticaiguda, ancoratge mòbil. 
- Protecció auditiva (auriculars o taps). 
- Canelleres. 
- Armilla d’alta visibilitat. 
- Impermeable. 

• Per als treballs d'instal·lació (baixa tensió i telecomunicacions) : 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuiro i lona (tipus americà). 
- Guants aïllants, en el cas que sigui precís. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuiro de seguretat. 
- Cinturó de seguretat, si escau. 

• Per als treballs d'instal·lació (alta tensió) : 
- Cascos de seguretat. 
- Guants aïllants. 
- Granota de treball. 
- Botes aïllants. 
- Protecció d'ulls i cara. 
- Banqueta aïllant i/o estoreta aïllant. 
- Perxa aïllant. 

• Per als treballs d'obra (ajudes) : 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuiro i lona (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuiro de seguretat. 
- Ulleres antiimpactes. 
- Protecció de les oïdes. 
- Mascareta amb filtre mecànic antipols. 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als treballadors 
dels mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa 
constructora (Art.7 RD 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir a cada moment els requisits establerts pel RD 
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
 
En tot moment l'empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, 
Llei 31/1995, de 8 de novembre. 
 
L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre Utilització 
d'Equips de protecció personal. 
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XARXA D'ABASTIMENT D'AIGUA I GAS 

1.- DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ. 

1.1 Definició: 

Xarxa d'abastiment d'aigua: conjunt d'instal·lacions (dipòsits, vàlvules, etc.) i conduccions (tubs), per a 
garantir la distribució i subministrament als usuaris. 
 
Xarxa d'abastiment de gas: conjunt d'instal·lacions (estacions de regulació i mesura, etc.) i conduccions 
(tubs), per a garantir la distribució i subministrament als usuaris. 

1.2 Descripció: 

Les parts fonamentals en la xarxa d'abastiment d'aigua: 

• Conducció d'alimentació: transporta l'aigua des de la font subministradora fins al  dipòsit o estació de 
tractament.  

• Dipòsit: aporta la pressió necessària a la xarxa ; regula els règims d'aportació i de consum, i assegura el 
cabal instantani contra incendis. Tindrà un volum que permeti el subministrament necessari en un dia de 
màxim consum. 

• Xarxa de distribució: conjunt de canonades, vàlvules, sistemes de regulació de pressió, etc.  que es 
disposen en l'entramat interior d'una població,  es trobin connectades entre si i d'elles es deriven les 
preses per als usuaris (connexions) i altres serveis públics (reg, fonts, boques contraincendis, etc.). 

Les parts fonamentals en la xarxa d'abastiment de gas: 

• Gaseoducte: transporta el gas a alta pressió (APB) des de la font subministradora fins a les  estacions de 
regulació i mesura. 

• Escalonament d' estacions de regulació i mesura i xarxes de distribució: que transformen l'alta pressió ( 
80 a 72 bar) del gaseoducte a la pressió màxima de consum (0,05 bar). 

 
En la realització d'aquestes activitats, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels materials 
necessaris per a dur a terme la instal·lació. Per a això, s'haurà de considerar  una prèvia arreplega de 
material en un espai predeterminat. 

Per a realitzar l'excavació de rases i pous; la construcció d'arquetes, petites construccions auxiliars; la 
instal·lació de tubs i el farciment i/o compactació serà imprescindible considerar l'equip humà següent: 

• conductors de maquinària de moviment de terres (excavació, transport, farcit i compactació). 
• conductors de grues mòbils. 
• obrers. 
• personal especialitzat en instal·lacions d'aigua i gas. 

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme la realització de la 
instal·lació: 

• Maquinària: excavadora (retroexcavadora), dúmper, piconadora, grup compressor, martell pneumàtic  i 
piconadora pneumàtica manual. 

• Útils: escales,  estampidors , taulers, taulons , tanca de vianants, senyals vials (horitzontals, verticals i 
balisaments) i proteccions col·lectives i personals, etc. 

• Eines manuals: martells, tests, pal·les, pics, rastell,etc. 
• Instal·lació elèctrica provisional. 
• Instal·lació provisional d'aigua. 
• Instal·lacions d'higiene i benestar. 
 



estudi bàsic de seguretat i salut 

 44/79 

XARXA D'ABASTIMENT D'AIGUA I GAS 

2.- RELACIÓ DE RISCOS. 

Segons  s’específica en  l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual 
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, realitzem a 
continuació una relació dels riscos més importants d'aquesta activitat. 
 
En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l'Annex II : Codis de la guia d'avaluació de 
riscos per a petites i mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya,  
considerant a cada activitat només els riscos més importants, tant els propis d'aquesta activitat com dels 
elements auxiliars necessaris per a portar-la a terme. 
 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos podrà modificar-se en 
funció de les característiques de l'obra i dels sistemes d'execució que aportació l'empresa constructora o 
empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 
d’octubre. 
 
Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari (constructor), en 
desenvolupar els seus principis d'acció preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), haurà de 
considerar els riscos evitables amb les seves corresponents mesures preventives ; i en el cas de riscos que 
no es puguin evitar per la seva naturalesa, haurà de realitzar la seva avaluació, tenint en compte la 
probabilitat de la materialització del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures preventives per a 
minorar aquests riscos. 
 

Riscos 
1.-Caigudes de persones a diferent nivell. 
2.-Caigudes de persones al mateix nivell. 
3.-Caiguda d'objectes per desplom. 
4.-Caiguda d'objectes per manipulació. 
5.-Caiguda d'objectes. 
6.-Trepitjades sobre objectes. 
7.- Cops contra objectes immòbils. 
8.- Cops amb elements mòbils de màquines 
9.- Cops per objectes o eines. 
10.-Projecció de fragments o partícules. 
11.-Atrapaments per o entre objectes. 
12.-Atrapaments per bolcada de màquines. 
13.-Sobreesforços. 
16.-Contactes elèctrics. 
20.-Explosions. 
21.-Incendis. 
23.-Atropellaments,  cops  i topades contra vehicles. 
27.-Malalties causades per agents químics. 
28.-Malalties causades per agents físics. 
29.-Malalties causades per agents biològics. 

OBSERVACIONS : 

(3) Risc específic  causat per  lliscament de terres no coherents i sense contenció. 
(8) Risc causat pel moviment d'elements mòbils de maquinària de moviment de terres. 
(16, 20 I 21) Risc específic  causat pels  serveis afectats o existents. 
(27) Risc causat  per  la possible presència de  gasos tòxics o pols. 
(28) Risc causat per vibracions del dúmper i del martell destrossador i risc causat pel nivell de soroll. 
(29) Risc causat per l'extracció de terres contaminades 
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XARXA D'ABASTIMENT D'AIGUA I GAS 

3.- NORMA DE SEGURETAT. 

POSADA AL PUNT DE L'OBRA PER A REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

• Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat s’ha d’assegurar que  ja estiguin  instal·lats  els 
serveis d'Higiene i Benestar per al personal de l'obra. 

PROCÉS 

• En la realització de les rases, arquetes, etc. es tindrà en compte la normativa d'excavació de rases i 
pous. 

• El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels 
mitjans auxiliars necessaris per a realitzar-los amb la major seguretat possible. 

• S'hauran de limitar tots els buits o desnivells, a un metre de la seva coronació, amb baranes de vianants 
per a evitar el risc de caiguda a diferent nivell. 

• En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per a evitar cops, ferides 
i erosions. 

• Els operaris que realitzin el transport del material hauran d'usar casc de seguretat, guants de cuiro i lona 
(tipus americà), granota de treball i botes de cuiro de seguretat, i en cas d'inclemències metereològiques 
usaran botes d'aigua i impermeables. 

• En proximitat (1,5 metres) de la coronació de talusos, rases, etc, s'ha de prohibir el pas de maquinària 
pesada (maquinària de moviment de terres, camions-grua i grues automòbils). 

• Els tubs per a les conduccions s'arreplegaran en una superfície el més horitzontal possible sobre 
dorments de fusta, en un receptacle delimitat per diversos peus drets que  impedeixin  que per qualsevol 
causa els conductes llisquin o rodin. 

• Quan es descarreguen els tubs, o qualsevol altre material al costat de les rases s'haurà de deixar una 
distància mínima de seguretat de 2 metres. 

• L'hissat dels tubs s'ha de realitzar convenientment eslingat. 
• Per a realitzar l'eslingat: 
- S'ha de cuidar que les eslingues estiguin ben muntades. 
- Evitar que les eslingues s'encreuïn ja que això podria produir la ruptura de la que quedés creuada. 
- L'eslinga ha d’estar formada per ganxos, cable, aprietahilos, guardacabos i anella 
- S’ha de triar els elements anteriors segons les característiques de la càrrega. 
- S’ha d’assegurar la resistència dels punts d'enganxall. 
- Les eslingues  s’hauran de conservar  en perfecte estat . No deixar-les a la intempèrie, ni deixar-les  al 

terra . 
• S'han de prendre totes les precaucions a fi d'evitar la caiguda d'objectes durant el transport. 
• S'han de tesar els cables una vegada enganxada la càrrega. 
• En iniciar l'hissat, s'ha d'elevar lleugerament la càrrega per a permetre que adquireixi la seva posició 

d'equilibri. 
• S'ha de comprovar que els cables  estiguin  ben fixats i que els ramals  estiguin  estesos de la mateixa 

manera. 
• Si la càrrega es trobés malament  lligada  o mal equilibrada, s'ha de depositar sobre  el terra i tornar-se a  

lligar correctament. 
• Si quan s'inicii l'hissat, s'observés qualsevol dificultat en l'elevació de la càrrega, no caldrà insistir en això 

i  cal comprovar quina pot haver estat la causa. 
• No subjectar mai els cables en el moment de posar-los en tensió, a fi d'evitar que les mans quedin 

atrapades entre  la càrrega i els cables. 
• S’ha de realitzar el desplaçament quan la càrrega  es trobi  a una alçada  suficient per a no trobar 

obstacles. 
• Si el recorregut és prou llarg,  s’ha de realitzar el desplaçament de la màquina amb la càrrega a poca 

alçada i a marxa moderada. 
• En cas de desplaçament, el maquinista ha de tenir  a cada moment visió de la càrrega. 
• S'ha d'assegurar que la càrrega no colpejarà amb cap obstacle en adquirir la seva posició d'equilibri. 
• S'ha de procurar que la càrrega estigui el menor temps possible suspesa, descendint-la arran de terra  o  

al seu lloc de col·locació.  
• No s'ha de deixar, sota cap concepte, una càrrega suspesa damunt d'una zona de pas o treball. 
• S'ha de procurar no depositar les càrregues en  passadissos de circulació. 
• S'ha de vigilar no  agafar  els cables en depositar la càrrega. 
• S’ha  de comprovar l’estabilitat de la càrrega a terra, afluixant un una mica els cables. 
• S'ha de calçar la càrrega que pugi rodar, utilitzant calzos de gruix 1/10 el diàmetre de la càrrega. 
• L’àrea de treball ha de estar convenientment senyalitzada i aïllada . 
• Els treballs de hissat, desplaçament i  dipòsit o col·locació de tubs i càrregues s'ha de ser auxiliada per 

una persona que conegui les senyals de comandament de la grua.  
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• Es delimitarà la zona de treball amb tanques indicadores de la presència de treballadors amb les senyals 
previstes por el codi de circulació, i a la nit, aquestes  es senyalitzaran amb llums vermelles. 

• Sempre que es prevegi el pas de persones o vehicles aliens a l'obra es disposaran a tot el llarg de la 
rasa, a la vorera contrària al que s’arrepleguin els productes de les tanques de vianants que 
s’il·luminaran, cada 15 metres, amb llum vermella. Igualment es col·locaran sobre les rases passos a 
distàncies no superior a 50 metres. 

• La il·luminació portàtil,  a l’interior de les rases, serà de material antideflagrant. 
• Es disposarà en obra dels mitjans adequats de bombeig per a treure qualsevol inundació que es pugi 

produir. 
• Quan es prevegi ‘existència de canalitzacions en servei a la zona d’excavació es determinarà el seu 

traçat i es sol·licitarà, si fos necessari, el tall de fluid o el desviament, paralizant-se els treballs fins que 
s’hagin adoptat una de les dos alternatives, o por la Adreça Tècnica d'obra s'ordenin les condiciones de 
treball. 

• Al començar la jornada es revisaran els estintolaments, es comprovarà l’absència de gases i vapors en 
rases, i es posaran els mitjans que calgui per a eliminar-los en cas necessari. 

• Les eines a utilitzar, estaran protegides por doble aïllament (categoria II). 
• Les eines dels instal·ladors  l’aïllament del qual estigui deteriorat seran retirats i substituïts per altres  en 

perfecte estat , de forma immediata. 
• Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa hauran d’usar casc de seguretat, guants de cuiro i lona 

(tipus americà), granota de treball i botes de cuiro de seguretat. 
• En cas de inclemències del temps, els operaris usaran impermeable i botes de aigua independientment 

de les proteccions individuals necessàries segons el treball a realitzar. 
• Les escales de mà a utilitzar hauran d’estar dotades amb sabata antilliscants i cedeneta limitadora 

d’obertura, per a evitar els riscos de caiguda a diferent nivell degut a treballs realitzats sobre superfícies 
insegures. 

• El transport  de trams de canonada a l’espatlla per un sol home es realitzarà inclinant la càrrega cap a 
enrera, de tal forma, que l’extrem que va per davant superi l’alçada d’un home, per evitar cops i 
ensopegades amb d’altres operaris. 

• Els bancs de treball es mantindran en bones condiciones d'ús, evitant s’altin estelles durant les tasques. 

ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’utilitzaran en els treballs d’aquesta activitat, la 
normativa de seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica al final de la relació de activitats 
constructives, complementant la norma d’aquesta activitat. 

Retroexcavadora 
Piconadora de safata 
 

 
Sempre que les condiciones de treball exigeixen altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condiciones de 
Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997) 
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XARXA D'ABASTIMENT D'AIGUA I GAS 

4.- SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ. 

Les proteccions col·lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

• Tanques de vianants, de 90 cm. d'alt; 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions 
de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora.  (Art. 7 RD 1627/1997) 
 
Senyalització de seguretat viària, segons el codi de circulació, conforme a la normativa ressenyada en 
aquesta activitat: 

• Senyal de perill indefinit. 
• Senyal de perill d'obres. 
• Senyal de limitació de velocitat. 
• Senyal de prohibit avançar. 
• Senyal de final de prohibició. 
• Senyal manual de "stop" i "direcció obligatòria". 
• Balisament  llampegant  per a la seguretat de la conducció nocturna. 
 

 
 
Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa 
ressenyada en aquesta activitat: 

• Senyal d'advertència de caiguda a diferent nivell. 
• Senyal d'advertència de risc elèctric. 
• Senyal  de prohibit el pas als vianants . 
• Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 
• Senyal de protecció obligatòria del cap. 
• Senyal de protecció obligatòria de l'oïda. 
• Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
• Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
• Senyal de protecció obligatòria del cos. 
 

 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es col·locaran a 
l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, 
Senyalització de seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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XARXA D'ABASTIMENT D'AIGUA I GAS 

5.- RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 

• Treballs d'excavació, transport mecànics i compactació (conductors): 
- Cascos. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (especialment en dúmpers de petita cilindrada). 
- Botes d'aigua de seguretat. 
- Impermeable. 

• Treballs elevació i distribució de càrregues (conductors): 
- Cascos. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 

• Treballs en rases i pous (operaris): 
- Cascos. 
- Pantalla facial. 
- Botes de seguretat de cuiro en llocs secs. 
- Botes d'aigua de seguretat en llocs humits. 
- Guants de lona i cuiro (tipus americà). 
- Guants de neoprè (treballs d'obra) 
- Granota de treball. 
- Cinturó de seguretat anticaiguda, ancoratge mòbil. 
- Protecció auditiva (auriculars o taps). 
- Canelleres. 
- Armilla d’alta visibilitat. 
- Impermeable. 

• Per als treballs d'obra (ajudes) : 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuiro i lona (tipus americà) o de neoprè. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuiro de seguretat. 
- Ulleres antiimpactes (en realitzar fregues). 
- Protecció de les oïdes (en realitzar fregues). 
- Mascareta amb filtre antipols (en realitzar fregues). 
- Cinturó de seguretat, si es calgués. 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als treballadors 
dels mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa 
constructora (Art.7 RD 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir  a cada moment els requisits establerts pel RD 
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
 
A cada moment l'empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, 
Llei 31/1995, de 8 de novembre. 
 
L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre Utilització 
d'Equips de protecció personal. 
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PAVIMENTS 

1.- INTRODUCCIÓ. 

1.1 Definició: 

Element superficial que, aplicat a un terra, està destinat a millorar les seves propietats mecàniques i/o 
aspecte. 

1.2 Tipus de paviments:  

• asfàltic: revestiment de terres  mitjançant una superposició de capes de distinta granulometrIa i 
tractament asfàltic. 

• formigó: revestiment de terres mitjançant formigó en massa, amb o sense acabat superficial (remolinat, 
reglat, etc.). 

• peces rígides: revestiment de terres  amb plaques, taulells, lloses, llambordes, etc. dels següents 
materials : pedra natural o artificial, ceràmica, ciment, terratzo, formigó, fusta, etc. Es poden col·locar de 
diferents formes: 

- sobre una base de sorra compactada. 
- sobre una base rígida de formigó. 
- sobre una estructura auxiliar. 
• terra i àrids: terres  formats amb terra, cudols rodats, cudols, etc. 

1.3 Observacions generals: 

Per a la construcció dels paviments  es seguirà el següent procediment : 

• Preparació del terreny. 
• Execució de subbases i bases, en cas necessari. 
• Col·locació o execució del propi paviment. 
 
S’ha de  considerar, abans de l'inici d'aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les tanques perimetrals de 
limitació de l'obra per a evitar l'entrada de personal aliè a la mateixa ; les instal·lacions d'higiene i benestar, 
així com, també, les connexions provisionals aigua, telèfon  i electricitat. 
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PAVIMENTS ASFÀLTICS 

1.- DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ. 

1.1 Definició: 

Revestiment de terres mitjançant una superposició de capes de diferent granulometria i tractament que 
presenta una superfície prou regular i adherent perquè faciliti els moviments del trànsit rodat, tant des del punt 
de vista funcional, com de la seguretat ; així mateix, ha de ser prou impermeable per a impedir que l'aigua  
penetri i disminueixi la capacitat que porta de les capes inferiors i de la caixa de pavimentació. 

1.2 Descripció: 

Els paviments asfàltics  estan  formats:  

• subbase: és la primera capa del ferm que es col·loca sobre la rasant de la caixa de pavimentació sempre 
a la fase prèvia a la construcció de rastells i encintats. És una capa granular que col·labora amb la 
resistència del ferm i té capacitat de drenatge, i protegeix als materials de l'esplanada durant la 
construcció de les obres, millorant la qualitat de la caixa de pavimentació i incrementant la seva capacitat 
per a resistir càrregues. 

• rastells i rigoles: el rastell limita lateralment les capes de base i de paviment en la línia de separació 
calçada-vorera. El rastell col·locat i el formigó de base que constitueix el seu seient serveixen de 
contenció als materials de les capes de base i de paviment durant les operacions d'estès i compactat 
dels mateixos.  

• base: té la missió de completar la funció resistent del paviment i servir-li de suport, a cada secció 
estructural del ferm s'ha d'estudiar conjuntament les dues capes (base i paviment), tant en relació als 
seus gruixos com a respecte a l'elecció dels materials de cadascuna d'elles. 

• paviment: poden ser paviments de mescla asfàltica en calent, paviments de mescla asfàltica en fred, o 
tractaments asfàltics superficials, el paviment més usual, en calçades, és de mescla asfàltica en calent 
amb dues capes de rodadura. 

 
Aquests paviments  estan  formats per un o diversos dels elements següents: reg d'imprimació, capa de base, 
reg d'adherència i capa de rodadura. 

Per a realitzar els paviments asfàltics serà imprescindible considerar l'equip humà següent: 

• conductors de maquinària. 
• obrers i peons. 
• asfaltadors. 

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme la realització dels 
paviments: 

• Maquinària: piconadores, extendedora, motonivelladora, camió formigonera, dúmper o camió   asculant, 
dúmper de petita cilindrada, carretó elevador per a material paletitzat, grup electrogen,  asfaltadora 
(calderet de reg asfàltic), etc. 

• Útils i  eines diversos. 
• Connexió provisional d'aigua. 
• Instal·lació elèctrica provisional. 
• Instal·lacions d'higiene i benestar. 
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PAVIMENTS ASFÀLTICS 

2.- RELACIÓ DE RISCOS. 

Segons  s’específica en  l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual 
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, realitzem a 
continuació una relació dels riscos més importants d'aquesta activitat. 
 
En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l'Annex II: Codis de la guia d'avaluació de 
riscos per a petites i mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, 
considerant a cada activitat només els riscos més importants, tant els propis d'aquesta activitat com dels 
elements auxiliars necessaris per a portar-la a terme. 
 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos podrà modificar-se en 
funció de les característiques de l'obra i dels sistemes d'execució que aportació l'empresa constructora o 
empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 
d’octubre. 
 
Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari (constructor), en 
desenvolupar els seus principis d'acció preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), haurà de 
considerar els riscos evitables amb les seves corresponents mesures preventives ; i en el cas de riscos que 
no es puguin evitar per la seva naturalesa, haurà de realitzar la seva avaluació, tenint en compte la 
probabilitat de la materialització del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures preventives per a 
minorar aquests riscos. 
 
 

Riscos 
2.-Caigudes de persones al mateix nivell. 
3.-Caiguda d'objectes per desplom. 
4.-Caiguda d'objectes per manipulació. 
7.- Cops contra objectes immòbils. 
8.- Cops amb elements mòbils de màquines. 
13.-Sobreesforços. 
14.-Exposició a temperatures extremes. 
15.-Contactes tèrmics. 
18.-Contactes amb substàncies caústiques i/o corrosives 
21.-Incendis. 
23.-Atropellaments,  cops  i topades amb o contra vehicles 
24.-Accidents de trànsit. 

 

OBSERVACIONS: 

(8) Risc causat pel moviment d'elements mòbils de maquinària  de formigonat. 
(18) Risc causat pel contacte de la pell amb el formigó. 
(21) Risc causat per l'emanació de gasos volàtils provinents de la massa d'asfalt calent, que poden 
aconseguir el punt d'autoignició. 
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PAVIMENTS ASFÀLTICS 

3.- NORMA DE SEGURETAT. 

POSADA A PUNT DE L'OBRA PARA REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

Donats los treballs que es desenvolupen en la activitat s'ha de assegurar que ja estiguin instal·lats  els  
serveis d'Higiene i Benestar para el personal de l'obra. 

PROCÉS 

El personal encarregat de la realització de la subbase, base, voreres i rigoles i paviments ha de conèixer els  
riscos específics i l’ús dels  mitjans auxiliars necessaris per a realitzar amb la major seguretat possible. 

S’ha d'establir la senyalització de seguretat viària a la sortida de camions mitjançant els senyals de perill 
indefinit amb el rètol indicatiu de sortida de camions. 

A l’interior de l'obra, s'han de col·locar senyals de limitació de velocitat. 
En l'entrada a l'obra s’establirà un torn d'un operari (senyalitzador) per a guiar l'entrada i sortida de camions a 

l'obra, i especialment als  casos necessaris del tall del trànsit viària. 
Aquest operari haurà d' estar dotat de les senyals manuals de "stop" i "direcció obligatòria". 
El senyalitzador ha d' anar dotat d'una armilla de malla lleugera i reflectora. 
El trànsit de camions, dúmpers, piconadores i estendedores, serà dirigit por un comandament (encarregat, 

capatàs). 
S’ha d' procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines. 
Durant l’estès d’àrids per a les subbases i bases mitjançant camions, s’haurà de tindre la precaució en les 

maniobres marxa enrere, seran auxiliades mitjançant un senyalitzador. 
En cas de estès i anivellació dels  àrids mitjançant motonivelladora, s’haurà de tindre la precaució que 

aquesta disposi de llums i senyals sonores intermitents i clàxon, per a senyalitzar la marxa enrere, per 
evitar atropellaments de personal auxiliar. 

Durant la maniobra d’abocament de formigó amb la canaleta s’ha d'evitar el moviment incontrolat d’aquesta, 
per aquest motiu, serà guiada per un operari. 

El conductor del camió formigonera, durant  l’abocament de formigó, s’ha d’estar atent a les instruccions de 
l’operari que guiï  l’abocament. 

L’operari que realitzi l’abocament del formigó haurà d' usar casc de seguretat, guants de neoprè, granota de 
treball i botes de goma de seguretat de canya alta.  

La manipulació de les peces per a voreres s’han de realitzar amb estris o maquinària adequats per a evitar la 
caiguda de les peces en la manipulació o trasllat. 

En cas de realització del reg asfàltic mitjançant la llança esparcidora s’ha d' tindre la precaució d'apuntar 
sempre cap a terra, tot i que s'obturi el conducte. 

Els  operaris que treballen amb asfalt en calent s’ha de tindre la precaució de no tocar aquest, per a evitar 
cremades i dermatitis. 

Si en calent toca la pell, aquesta s’ha de refredar ràpidament amb aigua freda, i si la cremada és extensa s’ha 
d' cobrir  amb gases esterils i portar a l’accidentat a un centre assistencial. 

No s’han d’usar dissolvents per a treure  l’asfalt de la carn cremada, ni intentar treure partícules dl’asfalt dels 
ulls. 

A les cabines dels conductors de la maquinària d’asfaltat s’haurà de disposar d'una farmaciola de primers 
auxilis per a atendre, com primera assistència, a les possibles cremades o altres lesiones que es puguin 
produir durant el treball. 

En treballs en asfalt en calent s’han de preveure l’existència d'extintors de productes químics secs o de diòxid 
de carboni per a apagar possibles focs. 

En cas que bufi vent, no es realitzaran operacions de reg asfàltic. 
A cada moment, els treballadors que realitzii el reg asfàltic han d'usar casc (gorro de teixit cenyit), granota de 

treball cenyit i tancat, botes de seguretat de sola alta (preferiblement de sola de fusta), guants de cuiro i 
pantalla facial. 

A cada moment, els treballadors que realitzin treballs auxiliars amb asfalt hauran d'usar, davant del risc de 
contacte amb  l’asfalt calent, casc, granota de treball, botes de seguretat, guants de cuiro. 

En la realització de la subbase, base i pavimentació s’haurà de considerar la possible presència d’algun 
servei aeri existent (línies aèries elèctriques o de telecomunicacions) i s’haurà de tindre present, en cas 
que no es puguin desviar o suprimir el subministrament, les normes de seguretat que s’especifiquen a 
continuació. 

Normativa de seguretat en cas de treballs a prop de serveis existents: 

Línies elèctriques aèries  

Totes les persones que intervinguin en l'execució de l'obra han de ser informades dels riscos existents en els 
treballs pròxims a línies aèries i formes d'eliminar-los o protegir-se. Es donaran a conèixer les distàncies 
de seguretat a respectar i les mesures adequades de protecció, així com la conducta a seguir en cas 
d'accident. 
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En presència de línies d'electricitat aèries i davant de la possibilitat d'un contacte elèctric directe, es mantindrà 
una distància de seguretat amb l'estructura metàl·lica de la maquinària que circula a prop dels cables; 
distància recomanada: 

1 metre per a tensió < 1KVoltios 
3 metres per a tensions entre 1K Volts i 66 KVoltios 
5 metres per a tensions entre 110 KVoltios i 220 KVoltios 
7 metres per a tensió de 380 KVoltios 
aquesta distància ve donada en funció de la tensió i a més ha de ser incrementada un valor de 0,7xf 
(sent f la fletxa de la catenària),  causat per  moviments del cable pel vent (balanceig) o dilatacions. 

En cas de trànsit de vehicles per sota de línies elèctriques aèries s'hauran d'instal·lar uns pòrtics a cada 
costat de la línia, seguint el camí, per a limitar el gàlib de la maquinària. 

En cas de línies de baixa tensió es poden aïllar mitjançant recobriments aïllants, constituïts per fundes 
especials de cautxú o de materials plàstics. 

S’ha de tindre la precaució en instal·lar aquestes fundes que la línia estigui sense tensió. Aquests 
recobriments han de ser continus i fixats convenientment per a evitar que es desplacin. 

Per a muntar aquesta protecció és necessari dirigir-se al distribuïdor de la línia, qui ha d'indicar i proveir del 
material adequat per aquesta protecció. 

En cas de contacte amb una línia elèctrica ha de tindre's en compte que no provoca generalment el tir dels 
dispositius de tall de corrent i si així succeix, la tensió automàticament es reestableix per un període de 
temps molt breu. 

En cas de contacte directe de la maquinària amb els cables elèctrics d'alta tensió: 
- No abandonar el lloc de conducció. 
- Advertir a tercers perquè es mantinguin a distància. 
- Maniobrar per a allunyar-se de la zona perillosa: intentar maniobrar la màquina en el sentit 

invers al qual es va causar el contacte elèctric, per a aconseguir separar la màquina del contacte 
elèctric. 

- Si és impossible de separar la màquina del contacte elèctric i en cas d'absoluta necessitat el 
conductor o el maquinista no descendirà de la mateixa utilitzant els mitjans habituals, sinó que  
botarà el més lluny possible de la màquina evitant tocar aquesta. 

- En el cas que s'hagi aconseguit desenganxar-se de la línia elèctrica conduirà la màquina fins 
una distància segura. 

- En el cas que la màquina arribi a tallar el cable amb tensió i aquest caigui a terra s'ha de prohibir 
l'accés del personal a la zona de perill, fins que un especialista comprovi que es troba sense 
tensió. 

En el cas que la màquina no pugui  desprendre's del contacte amb el cable elèctric, les persones que es 
troben en la zona de perill han d'observar les següents normes : 

- No tocar la màquina o la línia aèria caiguda a terra. 
- Romandre immòbil o sortir de la zona a petits passos. 
- Advertir a les altres persones amenaçades de no tocar la màquina o la línia i no efectuar actes 

imprudents. 
- Advertir a les persones que es trobin fora de la zona perillosa que no s’acostin a la  màquina. 

En el cas que hi hagi una persona electrocutada, i fins que no es realitzi la separació de la línia elèctrica i la 
màquina, desapareixent així la zona perillosa, no s'efectuaran els primers auxilis a la víctima. 

ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs d'aquesta activitat, la 
normativa de seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica al final de la relació d'activitats 
constructives, complementant la norma d'aquesta activitat. 

Camions i dúmpers de gran tonatge 
Estenedora de productes bituminosos 
Màquina d'asfaltar 
 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions 
de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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PAVIMENTS ASFÀLTICS 

4.- SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ. 

Les proteccions col·lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

• Tanques de vianants, de 90 cm. d'alt. 
• Extintor de  pols química seca o diòxid de carboni. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions 
de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 
Senyalització de seguretat viària, segons el codi de circulació, conforme a la normativa ressenyada en 
aquesta activitat: 

• Senyal de perill indefinit. 
• Senyal de perill d'obres. 
• Senyal de limitació de velocitat. 
• Senyal de prohibit avançar. 
• Senyal de final de prohibició. 
• Senyal manual de "stop" i "direcció obligatòria". 
• Balisament llampegant per a la seguretat de la conducció nocturna. 
 

 
 
Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa 
ressenyada en aquesta activitat: 

• Senyal d'advertència de risc d’ensopegar. 
• Senyal d'advertència de risc d'incendi. 
• Senyal de prohibit el pas als vianants . 
• Senyal de prohibit fumar. 
• Senyal de protecció obligatòria del cap. 
• Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
• Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
• Senyal de protecció obligatòria del cos. 
 

 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es col·locaran a 
l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, 
Senyalització de seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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PAVIMENTS ASFÀLTICS 

5.- RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 

• Treballs de transport (conductors): 
- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (especialment en dúmpers de petita cilindrada). 

• Per als treballs amb morters i formigons: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de goma (neoprè). 
- Granota de treball. 
- Botes de goma de seguretat. 

• Per als treballs de reg asfàltic: 
- Cascos de seguretat (gorra de teixit cenyit). 
- Guants de cuiro. 
- Granota de treball cenyit i tancat. 
- Botes de seguretat de sola alta (preferiblement de fusta). 
- Pantalla facial.  

• Per als treballs auxiliars d'asfaltat i pavimentació: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuiro. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuiro de seguretat. 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als treballadors 
dels mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa 
constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir  a cada moment els requisits establerts pel RD 
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
 
A cada moment l’empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, 
Llei 31/1995, de 8 de novembre. 
 
L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre Utilització 
d'Equips de protecció personal. 
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PAVIMENTS DE PECES RÍGIDES 

1.- DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ. 

1.1 Definició: 

Element superficial que, aplicat a un terra , està destinat a millorar les seves propietats i/o aspecte. 

1.2 Descripció: 

Tipus de revestiments amb peces rígides:  

• amb taulells de pedra, ceràmiques, de ciment, de terratzo, de formigó, de fosa, de xapa d'acer, etc. 
- amb llistons (mosaic). 
- amb taules (fusta). 
- amb lloses de pedra. 
- amb plaques de formigó. 
- amb llambordes de pedra o de formigó. 

Es poden col·locar de diferents formes: 

• sobre una base de sorra compactada. 
• sobre una base rígida de formigó. 
• sobre una estructura auxiliar. 
 
En la realització d'aquesta activitat constructiva, abans del seu inici,  s’ha de garantir el subministrament dels 
elements necessaris per a la seva construcció. 
Per a això, s'haurà de considerar  una prèvia arreplega de material  solt o paletitzat a les respectives zones. 
Aquest arreplega de material  es transportarà i descarregarà mitjançant maquinària per a tal fi: camió, 
dúmper, camió grua, carretó elevador, etc. 

Per a realitzar els paviments serà imprescindible considerar l'equip humà següent: 

• conductors de maquinària i/o operadors de carretó elevador. 
• operaris d'abocament del formigó. 
• conductors de formigonera. 
• enrajoladors. 

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme la realització dels 
paviments: 

• Maquinària: camió, dúmper, piconadora, camió formigonera, formigonera pastera, dúmper de petita 
cilindrada per a transport auxiliar,  camió grua, carretó elevadora, serra circular, grup electrogen, etc. 

• Útils i eines diversos. 
• Connexió provisional d'aigua. 
• Instal·lació elèctrica provisional. 
• Instal·lacions d'higiene i benestar. 
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PAVIMENTS DE PECES RÍGIDES 

2.- RELACIÓ DE RISCOS. 

Segons  s’específica en  l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual 
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, realitzem a 
continuació una relació dels riscos més importants d'aquesta activitat. 
 
En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l'Annex II : Codis de la guia d'avaluació de 
riscos per a petites i mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, 
considerant a cada activitat només els riscos més importants, tant els propis d'aquesta activitat com dels 
elements auxiliars necessaris per a portar-la a terme. 
 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos podrà modificar-se en 
funció de les característiques de l'obra i dels sistemes d'execució que aportació l'empresa constructora o 
empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’article 7 del R. D.1627/1997, de 24 
d’octubre. 
 
Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari (constructor), en 
desenvolupar els seus principis d'acció preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), haurà de 
considerar els riscos evitables amb les seves corresponents mesures preventives ; i en el cas de riscos que 
no es puguin evitar per la seva naturalesa, haurà de realitzar la seva avaluació, tenint en compte la 
probabilitat de la materialització del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures preventives per a 
minorar aquests riscos. 
 

Riscos 
2.-Caigudes de persones al mateix nivell. 
3.-Caigudes d'objectes per desplom 
4.-Caiguda d'objectes per manipulació. 
7.- Cops contra objectes per manipulació. 
8.- Cops amb elements mòbils de màquines. 
9.- Cops per objectes o eines. 
10.-Projecció de fragments o partícules. 
11.-Atrapaments per o entre objectes. 
13.-Sobreesforços. 
16.-Contactes elèctrics. 
17.-Inhalació o ingestió de substàncies nocives. 
18.-Contactes amb substàncies càustiques o corrosives 
23.-Atropellaments,  cops  i topades amb o contra vehicles 
24.-Accidents de trànsit. 
26.-O. R.: manipulació de materials abrasius. 

 

OBSERVACIONS: 

(8) Risc  causat pel moviment d'elements mòbils de maquinària  de formigonat. 
(11) En treballs de manutenció de càrregues paletitzades. 
(16) Risc específic en treballs de polit. 
(18) Risc  causat pel contacte de la pell amb el formigó i/o morter. 
(26) Risc  causat per  la manipulació de peces per a pavimentar 
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PAVIMENTS DE PECES RÍGIDES 

3.- NORMA DE SEGURETAT. 

POSADA AL PUNT DE L'OBRA PER A REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

• Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant camions, dúmpers, camions 
grua, camions formigonera, etc. 

• Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat  s’ha d’assegurar que   ja estiguin  instal·lats  els 
serveis d'Higiene i Benestar per al personal de l'obra. 

PROCÉS 

• El personal encarregat de la realització dels paviments ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels 
mitjans auxiliars necessaris per a realitzar-los amb la major seguretat possible. 

• A l’interior de l'obra s’han de col·locar senyals de limitació de velocitat. 
• El trànsit de camions, dúmpers, piconadores i estenedores al solar, serà dirigit per un cap (encarregat, 

capatàs). 
• S’ha de procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines. 
• Durant l'estès d'àrids per a les bases mitjançant camions s’ha de tindre la precaució en les maniobres 

marxa enrere, que seran auxiliades mitjançant un senyalitzador. 
• En cas d'estès i anivellació dels àrids mitjançant motonivelladora, s'haurà de tenir la precaució que 

aquesta disposi de llums intermitents i clàxon, per a evitar atropellaments del personal auxiliar. 
• S’ha de controlar el bon  estat  de fleixat dels materials paletitzats. Els fleixos s’han de tallar, perquè en 

cas de no fer-lo, aquests poden convetir-se en un "llaç" amb el que en entropessar es produeixin 
caigudes al mateix nivell. 

• En la manipulació de materials  s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per a evitar cops, ferides 
i erosions.  

• Per a evitar lumbàlgies es procurarà que en el transport manual de material no es realitzin sobreesforços. 
• Es vetllarà a cada moment la bona qualitat dels aïllaments així com la correcta disposició d'interruptors 

diferencials i magnetotèrmics en el quadre de zona. 
• És prohibit el connexionat de cables als quadros de subministrament d'energia sense les clavilles 

mascle-femella. 
• Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d'usar casc de seguretat, guants 

de cuiro i lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuiro de seguretat. 
• Durant la maniobra d'abocament de formigó amb la canaleta s’ha d'evitar el moviment incontrolat 

d'aquesta, per a això està serà guiada per un operari. 
• El conductor del camió formigonera, durant l'abocament de formigó, ha d’estar atent a les instruccions de 

l'operari que guiï l'abocament. 
• L'operari que realitzi l'abocament del formigó haurà d'usar casc de seguretat, guants de neoprè, granota 

de treball i botes de goma de seguretat de canya alta. 
• El tall de peces de paviment s'executarà en via humida per a evitar lesions als pulmons per treballar en 

ambients amb pols pneumoconiòtics. 
• El tall de peces de paviment en via seca amb serra de trepar es realitzarà situant-se el tallador a 

sotavent, per a evitar en la mesura que es pugui  respirar els productes del tall en suspensió. 
• En cas d'efectuar els talls amb l'esmoladora (radial) es tindrà molt en compte la projecció de partícules 

per aquest motiu, s’ha de fer en un lloc on el trànsit de personal sigui mínim, i sino és així, s’haurà 
d’apantallar la zona de tall. 

• Les peces de paviment es transportaran i s’hissaran sobre palets convenientment encintats.  
• Les peces de paviment soltes s'hauran d'hissar perfectament apilades  a l’interior de jaulones de 

transport per a evitar accidents per vessament de la càrrega. 
• Les peces s'hauran d'apilar correctament, dins de les caixes de subministrament i no s'obriran fins a al 

moment de la seva utilització. 
• El conjunt apilat no es deixarà mai a menys de 2 metres de desnivells o talusos. 
• Els sacs d'aglomerant es tranportaran i s’hissaran perfectament apilats i fleixats o lligats sobre 

plataformes emplintades, fermament amarrades per a evitar vessaments. 
• Les caixes o paquets de paviment mai s'han de disposar de manera que obstaculitzin les zones de 

circulació o treball. 
• Quan estigui en fase de pavimentació un lloc de pas i comunicació intern de l'obra es tancarà l'accés, 

indicant-se itineraris alternatius mitjançant senyals de direcció obligatòria. 
• Els operaris que realitzin el transport de material  sec hauran d'usar casc de seguretat, guants de cuiro i 

lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuiro de seguretat. 
• Els operaris que manipulin  morters, formigons, etc.hauran d'usar casc de seguretat, guants de neoprè o 

làtex, granota de treball, botes de goma de seguretat amb sola antilliscant.  
• Els operaris que realitzin el tall de les peces hauran d'usar casc de seguretat, guants de cuiro i lona (tipus 

americà), granota de treball, botes de cuiro de seguretat, ulleres antiimpactes i quan calgui  mascareta 
antipols. 
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• Els paquets de lames de fusta seran transportats per un mínim de dos homes, per a evitar accidents per 
descontrol de la càrrega i lumbàlgies. 

• Als accessos a zones en fases d'entarimat, es senyalitzarà amb "prohibit el pas" amb un rètol de 
"superfície irregular", per a prevenir de caigudes al mateix nivell. 

• Les màquines de fregar a utilitzar, estaran dotades de doble aïllament, per a evitar accidents per contacte 
amb energia elèctrica. 

• Les polidores a utilitzar tindran el manillar de  la manipulaciói control revestit de material aïllant de 
l'electricitat. 

• Les operacions de manteniment i substitució d'escates s'efectuaran sempre amb la màquina 
"desconnectada de la xarxa elèctrica". 

ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs d'aquesta activitat, la 
normativa de seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica al final de la relació d'activitats 
constructives, complementant la norma d'aquesta activitat. 

Formigonera pastera 
 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions 
de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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PAVIMENTS DE PECES RÍGIDES 

4.- SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ. 

Les proteccions col·lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

• Tanques de vianants, de 90 cm.d'alt. 
• Extintor de  pols química seca o diòxid de carboni. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions 
de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 
Senyalització de seguretat viària, segons el codi de circulació, conforme a la normativa ressenyada en 
aquesta activitat: 

• Senyal de perill indefinit. 
• Senyal de limitació de velocitat. 
 

 
 
Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa 
ressenyada en aquesta activitat: 

• Senyal de perill. 
• Senyal d'advertència de risc d’ensopegar. 
• Senyal d'advertència de risc elèctric. 
• Senyal  de prohibit el pas als vianants . 
• Senyal de protecció obligatòria del cap. 
• Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
• Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
• Senyal de protecció obligatòria del cos. 
• Senyal de protecció obligatòria de la vista. 
• Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries. 
• Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
 

 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es col·locaran a 
l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, 
Senyalització de seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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PAVIMENTS DE PECES RÍGIDES 

5.- RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 

• Treballs de transport (conductors): 
- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (especialment en dúmpers de petita cilindrada). 

• Per als treballs amb morters i formigons: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de goma (neoprè). 
- Granota de treball. 
- Botes de goma de seguretat. 

• Per als treballs de col·locació paviment : 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuiro i lona (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuiro de seguretat. 
- Genolleres. 
- Ulleres antiimpactes o pantalles facials de metacrilat, en els casos de tallde paviments rígids. 
- Mascareta antipols, en els casos de tall de paviments rígids. 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als treballadors 
dels mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa 
constructora (Art.7 RD 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir  a cada moment els requisits establerts pel RD 
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
 
A cada moment l’empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, 
Llei 31/1995, de 8 de novembre. 
 
L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre Utilització 
d'Equips de protecció personal. 
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SENYALITZACIÓ VIÀRIA 

1.- INTRODUCCIÓ. 

1.1 Definició: 

Comprén bàsicament les marques vials de les calçades (senyalització horitzontal) i els senyals d'informació, 
circulació i xarxa de semàfors (senyalització vertical), pretenent aconseguir l'ordenació, seguretat, comoditat i 
protecció del trànsit rodat i de vianants. 

1.2 Tipus de senyalització viària: 

• senyalització horitzontal (marques horitzontals). 
• senyalització vertical.  

1.3 Observacions generals: 

La senyalització horitzontal consisteix en marques vials pintades sobre paviment, s'efectua mitjançant aire 
impulsat a través d'un broc, amb una petita sortida, a una pressió tal que impulsa la pintura produint una 
boirina d'aire-pintura que surt del sortidor de la pistola, la pressió la genera un grup compressor; podent-se 
realitzar: 

• pintat manual amb pistola, s'efectua manualment ; o 
• pintat amb màquina autopropulsada. 
• La senyalització vertical consisteix en: 
- semàfors. 
- senyals de trànsit : el codi de circulació les classifica en tres grups : advertència de perill,reglamentació i 

indicació. 
- senyals d'informació. 
 
S’ha de  considerar, abans de l'inici d'aquesta activitat, que ja estiguin  instal·lades les tanques perimetrals de 
limitació de l'obra per a evitar l'entrada de personal aliè a la mateixa; les instal·lacions d'higiene i benestar, 
així com, també, les connexions provisionals aigua, telèfon  i electricitat. 
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SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 

1.- DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ. 

1.1 Definició: 

Comprén les marques vials de les calçades, regulades pel codi de circulació i/o ordenanances municipals, 
pretenent aconseguir, junt amb la senyalització vertical, l'ordenació, seguretat, comoditat i protecció del trànsit 
rodat i de vianants. 

1.2 Descripció: 

Tots els senyals horitzontals es realitzen mitjançant pintures sobre paviment : asfalt, formigó, etc. Aquestes 
pintures han de resistir perfectament la intempèrie, mantenir el color (blanc habitualment), no ser lliscants 
amb pluja i ser resistents al desgast del trànsit rodat. 

Els elements fonamentals de la senyalització horitzontal (marques vials) són : 

• passos de vianants. 
• zones d’estacionament. 
• senyalització de carrils en vials i carreteres per a automòbils : comprén el disseny dins d'un viària dels 

carrils per a circulació de vehicles. 
• inscripcions: tenen per objecte proporcionar al conductor una informació complementària recordant-li 

l'obligació de complir allò que s'ha ordenat per un senyal vertical o en certs casos imposar per si mateixa 
una determinada prescripció. 

• altres: hi ha nombrosos serveis que es creïn en les vies urbanes i que han de ser correctament 
senyalitzats per a evitar confusions, accidents, etc ; en aquest grup s'inclouen la senyalització de carrils 
bici, autobus, etc; la senyalització de parades d'autobusos, taxis,etc. 

Per a realitzar la senyalització horitzontal serà imprescindible considerar l'equip humà següent: 

• conductors de maquinària. 
• pintors. 

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme la realització dels 
paviments: 

• Maquinària: màquina autopropulsada per a pintat de marques lineals, pistola de pintat, compressor 
pneumàtic, etc.  

• Connexió provisional d'aigua. 
• Instal·lació elèctrica provisional. 
• Instal·lacions d'higiene i benestar. 
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SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 

2.- RELACIÓ DE RISCOS. 

Segons  s’específica en  l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual 
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, realitzem a 
continuació una relació dels riscos més importants d'aquesta activitat. 
 
En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l'Annex II: Codis de la guia d'avaluació de 
riscos per a petites i mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, 
considerant a cada activitat només els riscos més importants, tant els propis d'aquesta activitat com dels 
elements auxiliars necessaris per a portar-la a terme. 
 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos podrà modificar-se en 
funció de les característiques de l'obra i dels sistemes d'execució que aportació l'empresa constructora o 
empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’article 7 del R. D.1627/1997, de 24 
d’octubre. 
 
Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari (constructor), en 
desenvolupar els seus principis d'acció preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), haurà de 
considerar els riscos evitables amb les seves corresponents mesures preventives ; i en el cas de riscos que 
no es puguin evitar per la seva naturalesa, haurà de realitzar la seva avaluació, tenint en compte la 
probabilitat de la materialització del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures preventives per a 
minorar aquests riscos. 
 

Riscos 
2.-Caigudes de persones al mateix nivell. 
10.-Projecció de fragments o partícules 
17.-Inhalació o ingestió de substàncies nocives 
18.-Contactes amb substàncies càustiques i/o corrosives 
21.-Incendis. 
23.-Atropellaments,  cops  i topades amb o contra vehicles 

 

OBSERVACIONS: 

(17, 18 i 21) Risc  causat per  l'ús de dissolvents. 
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SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 

3.- NORMA DE SEGURETAT. 

POSADA AL PUNT DE L'OBRA PER A REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

• Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat  s’ha d’assegurar que ja estiguin  instal·lats  els 
serveis d'Higiene i Benestar per al personal de l'obra. 

PROCÉS 

• El personal encarregat de la realització de les marques vials ha de conèixer els riscos específics i l’ús 
dels mitjans auxiliars necessaris per a realitzar-los amb la major seguretat possible. 

• S'evitarà en la mesura que es pugui  el contracte directe de pintures amb la pell, per a això es dotarà als 
treballadors que realitzin aquest treball de peces adequades que els protegeixen d'esquitxades i 
permeten la seva mobilitat (casc de seguretat, pantalla facial antiesquitxades o ulleres, granota de treball, 
guants de neoprè i botes de seguretat). 

• L'abocament de pintures i matèries primeres sòlides com a pigments, ciments, i altres, es portarà a terme 
des de poca altura per a evitar  esquitxades i núvols de pols. 

• Quan s'apliquin imprimacions que desprenguin vapors orgànics els treballadors hauran d’estar dotats 
d'adaptador facial que ha de complir amb les exigències legals vigents. En aquest adaptador facial anirà 
adaptat el seu corresponent filtre químic. 

• Quan s'apliquin pintures amb riscos d'inflamació s'allunyaran del treball les fonts radiants de calor, en 
especial és totalment prohibit de fumar, tenint previst en les proximitats del tall un extintor. 

• L'emmagatzemament de pintures susceptible d'emanar vapors inflamables s’haurà de fer en recipients 
tancats allunyant-los de fonts de calor i en particular quan s'emmagatzemen recipients que continguin 
nitrocel·lulosa s'haurà de realitzar un volteig periòdic dels mateixos, per a evitar el risc d'inflamació. 

• S'instal·laran extintors de pols química seca al costat de la porta d'accés al magatzem de pintures. 
• No s'han d'efectuar treballs de pintura per polvorització amb productes que  continguin  sulfur de carbó, 

tetraclorur de carboni, arsènic i compostos d'arsènic o més de 1% de benzé o d'alcohol metílic. 
• Els rebutjos de cotó, draps per a la neteja i altres articles anàlegs s'haurien de posar, una vegada 

utilitzats, en recipients metàl·lics amb tapadores hermètiques. 
• Les pintures a base de sílice s’han de conservar recipients on s'indiqui clarament el seu contingut. 
• El magatzem de pintures haurà de disposar de ventilació. 
• Sobre la porta del magatzem de pintures s’haurà d'instal·lar els següents senyals : advertència material 

inflamable, advertència material tòxic, prohibit fumar. 
• Abans d'usar la pintura l'operari s’haurà d'informar de les mesures de seguretat i instruccions del tipus i 

classe de pintura que empra. 
• S’ha de procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines autopropulsades de 

pintat. 
• El conductor de la màquina autopropulsada de pintat ha de portar casc de seguretat, granota de treball i 

botes de seguretat. 
• S’ha de tindre la precaució que la màquina autopropulsada de pintat estigui en contacte permanent amb  

el terra per a descarregar l'electricitat estàtica, generada pel fregament del pigment de la pintura en sortir 
per la tovera. 

 
Donat el perill d'incendi que comporta la manipulació de líquids inflamables, és necessari disposar en la 
màquina autopropulsada de pintat d'un extintor de pols química. 
 

ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs d'aquesta activitat, la 
normativa de seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica al final de la relació d'activitats 
constructives, complementant la norma d'aquesta activitat. 

Pistola per a pintat 
 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions 
de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 
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SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 

4.- SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ. 

Les proteccions col·lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

• Tanques de vianants, de 90 cm. d'alt. 
• Extintor de  pols química seca. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions 
de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 
Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa 
ressenyada en aquesta activitat: 

• Senyal d'advertència de risc d’ensopegar. 
• Senyal d'advertència de risc d'incendi. 
• Senyal  de prohibit el pas als vianants. 
• Senyal de  prohibit fumar. 
• Senyal de protecció obligatòria del cap. 
• Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
• Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
• Senyal de protecció obligatòria del cos. 
• Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
• Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries. 
 

 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es col·locaran a 
l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, 
Senyalització de seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 

5.- RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 

• Treballs de transport (conductors): 
- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 

• Per als treballs amb pintura : 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de goma (neoprè). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuiro de seguretat. 
- Mascareta amb filtre químic.  
- Pantalla facial, si escau.  

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als treballadors 
dels mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa 
constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir  a cada moment els requisits establerts pel RD 
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
 
A cada moment l’empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, 
Llei 31/1995, de 8 de novembre. 
 
L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre Utilització 
d'Equips de protecció personal. 
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SENYALITZACIÓ VERTICAL 

1.- DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ. 

1.1 Definició: 

Comprén els senyals d'informació, circulació i xarxa de semàfors, regulades pel codi de circulació i/o 
ordenanances municipals, pretenent aconseguir, junt amb la senyalització horitzontal, l'ordenació, seguretat, 
comoditat i protecció del trànsit rodat i de vianants. 

1.2 Descripció: 

Els elements fonamentals de la senyalització vertical són : 

• semàfors: s'ha d'haver previst les canalitzacions i fonamentació, s'han de situar a l'altura de la línia de 
parada dels cotxes als passos de vianants ; s'han de dimensionar les llums i viseres amb la grandària 
necessària per a fer-les visibles a qualsevol circumstància; els semàfors han d’estar connectats a una 
presa de terra. 

• senyals de trànsit: conforme a les normes de trànsit establides al codi de circulació; situant-se en façanes 
d'edificis o en tancaments de parcel·les i disposades perpendiculars a l'alineació, a 2,20 m d'altura sobre 
el terra; també es poden col·locar pals enclavats a les voreres, als voltants dels rastells o de les 
alineacions, a fi de no crear obstacles amb elles. L'altura mínima de col·locació d'un senyal, segons el 
codi de circulació, és d'1 metre d'altura. 

• senyals d'informació: informen de la direccions a seguir, edificis singulars,  sortides  de la ciutat,  etc. 

Per a realitzar la senyalització vertical serà imprescindible considerar l'equip humà següent: 

• obrers. 
• peons. 
• conductors de maquinària. 

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme la realització dels 
paviments: 

• Maquinària: camió grua, etc.  
• Utils i  eines diversos. 
• Connexió provisional d'aigua. 
• Instal·lació elèctrica provisional. 
• Instal·lacions d'higiene i benestar 
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SENYALITZACIÓ VERTICAL 

2.- RELACIÓ DE RISCOS. 

Segons  s’específica en  l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual 
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, realitzem a 
continuació una relació dels riscos més importants d'aquesta activitat. 
 
En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l'Annex II : Codis de la guia d'avaluació de 
riscos per a petites i mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, 
considerant a cada activitat només els riscos més importants, tant els propis d'aquesta activitat com dels 
elements auxiliars necessaris per a portar-la a terme. 
 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos podrà modificar-se en 
funció de les característiques de l'obra i dels sistemes d'execució que aportació l'empresa constructora o 
empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’article 7 del R. D. 1627/1997, de 4 
d’octubre. 
 
Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari (constructor), en 
desenvolupar els seus principis d'acció preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), haurà de 
considerar els riscos evitables amb les seves corresponents mesures preventives ; i en el cas de riscos que 
no es puguin evitar per la seva naturalesa, haurà de realitzar la seva avaluació, tenint en compte la 
probabilitat de la materialització del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures preventives per a 
minorar aquests riscos. 
 

Riscos 
1.-Caigudes de persones a diferent nivell. 
2.-Caigudes de persones al mateix nivell. 
3.-Caiguda d'objectes per desplom. 
4.-Caiguda d'objectes per manipulació. 
7.- Cops contra objectes immòbils. 
13.-Sobreesforços. 
23.-Atropellaments,  cops  i topades amb o contra vehicles. 
24.-Accidents de trànsit. 
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SENYALITZACIÓ VERTICAL 

3.- NORMA DE SEGURETAT. 

POSADA AL PUNT DE L'OBRA PER A REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

• Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat  s’ha d’assegurar que   ja estiguin  instal·lats  els 
serveis d'Higiene i Benestar per al personal de l'obra. 

PROCÉS 

• El personal encarregat de la col·locació dels senyals verticals ha de conèixer els riscos específics i l’ús 
dels mitjans auxiliars necessaris per a realitzar-los amb la major seguretat possible. 

• En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per a evitar cops, ferides 
i erosions.  

• Les columnes dels semàfors s'arreplegaran en una superfície el més horitzontal possible sobre dorments 
de fusta, en un receptacle delimitat per diversos peus drets que  impedeixin que per qualsevol causa els 
conductes llisquin o rodin. 

• L'hissat de material s'ha de realitzar mitjançant un ganxo a la qual  es subjecta el ganxo de la grua, per a 
facilitar l'enganxall i desenganxament. 

• Per a realitzar l'eslingat: 
- S'ha de cuidar que les eslingues estiguin ben muntades. 
- Evitar que les eslingues s'encreuen ja que això podria produir la ruptura de la que quedés creuada. 
- L'eslinga ha d’estar formada per ganxos, cable, aprietahilos, guardacabos i anella 
- S’ha de triar els elements anteriors segons les característiques de la càrrega. 
- S’ha d’assegurar la resistència dels punts d'enganxall. 
- Les eslingues s’hauran de conservar  en perfecte estat . No deixar-les a la intempèrie, ni deixar-les  al 

terra . 
• S'han de prendre totes les precaucions a fi d'evitar la caiguda d'objectes durant el transport. 
• S'han de tesar els cables una vegada enganxada la càrrega. 
• En iniciar l'hissat, s'ha d'elevar lleugerament la càrrega per a permetre que adquireixi la seva posició 

d'equilibri. 
• S'ha de comprovar que els cables estiguin  ben fixats i que els ramals estiguin estesos de la mateixa 

manera. 
• Si la càrrega no es trobés ben  lligada  o ben equilibrada, s'ha de depositar sobre  el terra i s’ha de  tornar 

a  lligar  bé. 
• Si quan s'inicia l'hissat, s'observés qualsevol dificultat en l'elevació de la càrrega, no insistir en això i 

comprovar quina pot haver estat la causa. 
• No subjectar mai els cables al moment de posar-los en tensió, a fi d'evitar que les mans quedin 

atrapades entre  la càrrega i els cables. 
• S’ha de realitzar el desplaçament quan la càrrega  es trobi  a una alçada  suficient per a no trobar 

obstacles. 
• Si el recorregut és prou llarg,  s’ha de realitzar el desplaçament de la màquina amb la càrrega a poca 

altura i a marxa moderada. 
• En cas de desplaçament, el maquinista ha de tenir  a cada moment visió de la càrrega. 
• S'ha d'assegurar que la càrrega no colpejarà amb cap obstacle en adquirir la seva posició d'equilibri. 
• S'ha de procurar que la càrrega estigui el menor temps possible suspesa, descendint-la a arran de terra  

o  al seu lloc de col·locació.  
• No s'ha de deixar, sota cap concepte, una càrrega suspesa damunt d'una zona de pas o treball. 
• S'ha de procurar no depositar les càrregues a zones de circulació. 
• S'ha de vigilar no  agafar  els cables en depositar la càrrega. 
• S'ha de comprovar  l’estabilitat de  la càrrega  al terra , afluixant  una mica els cables. 
• S'ha de calçar la càrrega que pugui  rodar, utilitzant calzos de gruix 1/10 el diàmetre de la càrrega. 
• Els treballs de hissat, desplaçament i dessolatguet o col·locació de columna, etc. ha de ser auxiliat per 

una persona que  conegui  els senyals de comandament de la grua.  
• Els operaris que realitzin el transport i col·locació dels senyals vials hauran d'usar casc de seguretat, 

guants de cuiro i lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuiro de seguretat. 

ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs d'aquesta activitat, la 
normativa de seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica al final de la relació d'activitats 
constructives, complementant la norma d'aquesta activitat. 

Martell pneumàtic 
 



estudi bàsic de seguretat i salut 

 71/79 

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions 
de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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SENYALITZACIÓ VERTICAL 

4.- SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ. 

Les proteccions col·lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

• Tanques de vianants, de 90 cm. d'alt. 
• Extintor de  pols química seca. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions 
de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 
 
Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa 
ressenyada en aquesta activitat: 

• Senyal d'advertència de risc d’ensopegar. 
• Senyal d'advertència de risc d'incendi. 
• Senyal  de prohibit el pas als vianants. 
• Senyal de  prohibit fumar. 
• Senyal de protecció obligatòria del cap. 
• Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
• Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
• Senyal de protecció obligatòria del cos. 
• Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
• Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries. 
 

 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es col·locaran a 
l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, 
Senyalització de seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 
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SENYALITZACIÓ VERTICAL 

5.- RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 

• Treballs de transport (conductors): 
- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 

• Treballs de transport manual i col·locació : 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuiro i lona (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuiro de seguretat. 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als treballadors 
dels mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa 
constructora (Art.7 RD 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir  a cada moment els requisits establerts pel RD 
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
 
A cada  moment l’empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals, Llei 31/1995, de 8 de novembre. 
 
L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre Utilització 
d'Equips de protecció personal. 
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ELEMENTS AUXIALIARS 
 
 

CAMIONS I DÚMPERS 

• S’ha de vetllar perquè els camions hagin passat la ITV reglamentària. 
• Els conductors de camions i dúmpers hauran d’estar en possessió del corresponent permís de conducció 

per al vehicle que condueixen. 
• Quan s’hagi acabada l'operació de càrrega de terres en el camió o dúmper, i abans d'iniciar-se el 

transport, s'hauran de cobrir aquestes amb una lona. 
• En bascular en abocadors i en proximitats de rases o si s’ha de parar en rampes d'accés, s'hauran 

d'utilitzar topalls o falques que impedeixin  el recorregut  marxa  enrere, a més de tenir accionat el fre 
d'estacionament. 

• A cada moment, s'ha de respectar la senyalització de l'obra, el codi de circulació i les  ordres dels 
senyalitzadors autoritzats. Sempre, s’haurà de donar preferència de pas a les unitats carregades. 

• S'ha de triar el dúmper o camió adequat per a la càrrega a transportar. 
• S'ha de parar esment al tipus, utilització i manteniment dels pneumàtics. 
• S'han de respectar, a cada moment, les indicacions del conductor de la màquina de càrrega. 
• Abans d'alçar la caixa basculant, s’ha d’assegurar de l'absència d'obstacles aeris i de què la plataforma 

estigui plana i sensiblement horitzontal. 
• Totes aquestes màquines hauran d’estar dotades de clàxon i llum de marxa enrere, efectuant les 

maniobres sense brusquedat i anunciant-les prèviament. 
• En tots els treballs, el conductor haurà d’estar qualificat i haurà d'usar casc de seguretat quan sorti de la 

cabina. 
• Durant els treballs de càrrega i descàrrega no hauran de romandre cap persona a prop de la maquinària, 

evitant la permanència d'operaris sobre el basculant. 
• Durant les operacions de càrrega i descàrrega de la caixa basculant : 

- El conductor s’ha de quedar a la cabina, sempre que aquesta disposi de visera protectora. 
- S’ha d’assegurar que la caixa basculant pugi dreta durant la descàrrega i que la càrrega estarà 

equilibrada quan es carregui. 
- S'han de respectar les instruccions del guia en la descàrrega. 
- Sempre que la maquinària  es trobi a la cresta d'un talús es respectarà la distància de seguretat. 
- Si el bolquet és articulat, s'ha de mantenir en línia. 
- Si la caixa basculant té portes posteriors, s'han de respectar les consignes pròpies a cada tipus 

d'obertura, tancament i bloqueig de les portes. 
• Després de  la descàrrega de la caixa basculant: 

- No s'ha de posar en marxa la màquina fins que s’hagi assegurat que la caixa basculant està 
totalment baixada. 

 

RETROCARREGADORA 

• Totes les normes de seguretat i condicions de salut referides a la utilització, conservació i manteniment 
de les carregadores i excavadores (retroexcavadores) són vàlides per a aquesta màquina depenent de 
l'equip amb què treballi a cada moment. 

 

EXCAVADORA (RETROEXCAVADORA) 

• S'ha d'utilitzar l'excavadora adequada al treball a realitzar. Utilitzar erugues en terrenys  tous, per a 
materials durs i trajectes curts sense desplaçament. Utilitzar excavadores sobre pneumàtics en terrenys 
durs i abrasius per a materials solts i trajectes llargs o de continu desplaçament. 

• S'ha d'utilitzar per a cada treball (excavació, càrrega) l'equip adequat. 
• A causa de la seva gran esveltesa i envergadura, aquestes màquines són molt propícies al risc de 

bolcada, per això s’han d'aplicar per a la realització de tota classe de treballs, assegurant la immobilitat 
del conjunt, els gats d'estabilització, dels quals disposen. 

• Les excavadores no han de circular per pendents superiors al 20% en terrenys humits i 30% en terrenys 
secs però lliscants. 

• No s'ha d'elevar ni girar l'equip bruscament, o frenar de sobte, així com treballar en pendents. 
• És prohibit l'oscil·lació del cullerot quan es realitzin els moviments d'elevació, gir i translació per a evitar 

sobrecàrregues que provoquin la inestabilitat de la màquina. 
• Durant els treballs amb equip retro, és necessari retrocedir la màquina quan la cullera comença a 

excavar per sota del xassís. 
• La cullera no s’ha d'usar mai per a colpejar roques, especialment si es troben  mig despreses. 
• En carregar el material en els camions o dúmpers, la cullera mai ha de passar per damunt de la cabina 

del conductor. 
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• Quan es realitzi la càrrega, el conductor del camió o dúmper s’ha de  quedar dins de la cabina si aquesta 
està protegida antiimpactes (cabina integral de seguretat). En cas de no tenir cabina o que aquesta no 
estigui protegida contra impactes el conductor s’haurà de quedar fora, allunyat de l'abast de la possible 
pèrdua de material i en un punt de bona visibilitat perquè pugui  actuar de guia. 

• Sempre que es canviïn els accessoris s’ha d’assegurar que el braç estigui baixat i parat. 
• Quan sigui necessari treballar amb el braç alçat, en algunes operacions de manteniment per exemple, 

s'han d'utilitzar puntals per a evitar que bolqui la màquina. 
• Als treballs en rases és necessari que es coordini la feina de l'excavadora amb l'estrebació de seguretat 

per a impedir esfondraments de terres que puguin atrapar al personal que treballa en el fons i/o que 
puguin arrossegar la màquina. 

• En els zones d'excavació i càrrega s’ha de: 
- detenir la feina quan es descobreixi una banda senyalitzadora o rasetes ceràmiques que avisin 

de  la presència de cables o canalitzacions soterrades. 
- coordinar les seves maniobres amb els operadors conductors de bolquets, camions i/o dúmpers. 
- utilitzar el clàxon en situacions que  així ho requereixin. 
- equilibrar la càrrega en la caixa basculant del bolquet, camió i/o dúmper. 

 

FORMIGONERES PASTERES 

• S'ubicaran en llocs ressenyats per a tal efecte, parant esment en ubicar-les a distància superior als 3 
metres  de la vorera de qualsevol excavació, per a així, evitar el risc de caiguda a diferent nivell. 

• Si s'ubiquen dins de l'àrea d'acció de gir la grua torre es disposarà d’un cobert per a protegir de la 
caiguda d'objectes. 

• Abans d'instal·lar la formigonera pastera es procurarà preparar el terreny donant-li un cert vessament. 
• La zona d'ubicació quedarà senyalitzada mitjançant cordes amb banderoles, un senyal de perill i un rètol 

amb la llegenda “ÉS PROHIBIT D’ UTILITZAR LA MÀQUINA A PERSONES NO AUTORITZADES“. 
• Hi haurà un camí d'accés fix a la formigonera pastera per als dúmpers, separat del dels carretons 

manuals, en prevenció dels riscos de  cops o atropellaments. 
• S'establirà un  empostissat d'un mínim de dos metres de llarg per a superfície d'estada de l'operador de 

la formigonera pastera, en prevenció del riscos de caiguda la mateix nivell per relliscada. 
• Les formigonera pasteres autoritzades en aquesta obra hauran de tenir protegides els òrgans de 

transmissió (corretges, corones, engranatges, etc.) per a evitar el risc d'atrapament. 
• Haurà de tenir fre de basculament al bombo per a evitar els sobreesforços i els riscos per moviments 

descontrolats. 
• L'alimentació elèctrica es realitzarà de forma aèria a través del quadre de zona. 
• La carcassa i la resta de parts metàl·liques de la formigonera pastera hauran d’estar connectades a  

terra. 
• La botonera de la cabina (d’aturada i marxa) haurà de ser estanca i tenir accés directe. 
• El  quadre de zona haurà de disposar de protecció diferencial i magnetotèrmica. 
• Les operacions de conservació i neteja s'efectuaran prèvia desconnexió a la xarxa elèctrica. 
• En cas de canvi de la formigonera pastera mitjançant la balda de la grua, s'haurà d'efectuar mitjançant la 

utilització d'un balancí que la sospesi per quatre punts. 
• Si el subministrament del morter es realitza mitjançant bombeig, s'hauran d'ancorar els conductes per a 

evitar moviments que puguin deteriorar les conduccions, així com netejar els conductes una vegada 
acabat el procés de bombat, de cada jornada. 

 

PICONADORA DE SAFATA 

• S'instal·laran senyals de seguretat que indiquin: el risc de soroll, ús de protectors auditius i ús dels 
resguards de seguretat de la màquina a cada moment. 

• El transport manual de la piconadora el realitzaran dues persones, per a evitar sobreesforços. 
• No s’han de realitzar comprovacions ni operacions de manteniment amb la màquina en marxa. 
• No s'haurà d'utilitzar la piconadora en superfícies inclinades. 
• L'operari que manipuli  la piconadora haurà d'usar casc de seguretat, botes de seguretat, guants de cuiro 

i protectors auditius. 
 

ESTENEDORA DE PRODUCTES BITUMINOSOS  

• No es permet la permanència sobre l'estenedora en marxa a una altra persona que no sigui el seu 
conductor, per a evitar accidents per caiguda. 

• Les maniobres d'aproximació i abocament de productes asfàltics en la tolva de l'esplanadora, estarà 
dirigida per un especialista en previsó dels riscos per inexperiència. 

• Tots els operaris d'auxili es situaran a la vorera o cuneta, per davant de la màquina durant les operacions 
d'ompliment de la tolva, en prevenció dels riscos per atrapament i atropellament durant les maniobres. 
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• Les voreres laterals de l'estenedora, en prevenció d'atrapaments, estaran senyalitzats amb bandes 
grogues i negres alternatives. 

• Totes les plataformes d'estada o per a seguiment i ajuda a l'estès asfàltic, estaran vorejades de baranes 
tubulars en prevenció de les possibles caigudes, formades per passamans de 90 cm. d'altura, barra 
intermèdia i sòcol de 15 cm., desmuntables per a permetre una bona neteja. 

• És prohibit l'accés d'operaris a la regla vibrant durant les operacions d'estès, en prevenció d'accidents. 
• Sobre la màquina, a prop dels llocs de pas i en els punts amb risc específic, es col·locaran els següents 

senyals :  
- Perill substàncies calentes (perill foc). 
- Rètol: No tocar, altes temperàtures. 

• S’ha de preveure la instal·lació d'ombrel·les o tendals en aquelles màquines que no disposin de protecció 
solar. 

 

MÀQUINA D'ASFALTAR  

• Les màquines màquines d'asfaltar hauran d’estar equipades de : 
- plataformes de treball i mitjans d'accés segurs, 
- mitjans apropiats d'extinció d'incendis. 

• Les plataformes elevades de les esparcidores d'asfalt hauran d’estar : 
- protegides mitjançant baranes, 
- equipades amb una escala d'accés. 

• Els pisos de fusta exposats a les projeccions d'aglutinant han d’estar recoberts de xapa metàl·lica 
corrugada. 

• L'elevador de la instal·lació m 
 

PISTOLA PER A PINTAT 

- Els pintors que utilitzin pistoles de polvorització s’hauran d'ajustar la pressió de la pistola per a no produir 
excessiva polvorització. 

- Les pistoles, mànegues i recipients han d’estar equipats amb accessoris especials per a alta pressió que 
no es puguin intercanviar amb accessoris per a baixa pressió. 

- Les pistoles han d’estar equipades amb resguard per al gallet que impedeixi el seu funcionament en cas 
de caiguda o xoc i gafeta de seguretat que s’hagi de desenclavar per a poder polvoritzar la pintura. 

- La gafeta de seguretat  s’haurà de mantenir sempre en posició d'enclavatge quan no s'utilitzi la pistola. 
- Quan es polvoritzi un producte inflamable, la pistola s’haurà de connectar a terra, a fi d'impedir que es 

produeixin espurnes causades per  l'electricitat estàtica. 
- No s'ha de desconnectar la pistola de la mànega, ni la mànega de la bomba, fins que s’hagi tret la 

pressió del sistema. 
- L'operari que realitza el pintat ha de prendre les mesures necessàries per a impedir l'accionament 

accidental de la pistola. 
- S’hauran de netejar les pistoles seguint les instruccions del fabricant. 
 

MARTELL PNEUMÀTIC 

• El martell pneumàtic haurà d’estar insonoritzat. En cas que no  sigui possible, l'operari haurà d'utilitzar 
equip de protecció individual (auriculars o taps). 

• S'instal·laran senyals de seguretat que indiquin: el risc de soroll, ús de protectors auditius, ús dels 
resguards de seguretat de la màquina en tot moment, ús de mascaretes  i ulleres. 

• Els compressors a utilitzar a l’obra s'ubicaran a una distància mínima no inferior a 15 metres dels 
martells. 

• Les mànegues a utilitzar a l’obra han d’estar en perfectes condicions, així com els mecanismes de 
connexió tindran el seu corresponent estanquitat. 

• És prohibit d’usar la mànega de pressió per a neteja de la roba de treball. 
• Abans d'accionar el martell pneumàtic s'ha d'assegurar que estigui lligat el punter. 
• S'ha de substituir el punter en el cas que s'observi deterioració o desgast d'aquest. 
• No s’ha d’abandonar mai el martell mentre estigui connectat al circuit de pressió. 
• No s’ha de deixar, sota cap concepte, el martell pneumàtic clavat  al terra. 
• L'operari que manipuli el martell pneumàtic haurà d'usar casc de seguretat, davantal, granota de treball, 

botes de seguretat, guants de cuiro, i si escau, ulleres antimpacte, mascareta antipols i protectors 
auditius. 
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INSTAL·LACIONS D'HIGIENE I BENESTAR 

- S’haurà de preveure a l’obra una zona per a la ubicació de les Instal·lacions d'Higiene i Benestar, 
preveient la connexió provisional d'aigua i electricitat i l’evacuació d'aigües fecals. 

- Aquestes instal·lacions es construiran en funció del nombre de treballadors de l'obra, considerant 
l'evolució d'aquestes en el temps, i tenint en compte que hauran de cobrir les següents necessitats : 
canvi de roba, higiene personal i necessitats fisiològiques. 

- Les Instal·lacions d'Higiene i Benestar poden ser: 
• mòduls prefabricats 
• construïdes en obra. 
- En ambdós casos, s'han de tenir en compte els següents paràmetres: 

• Vestidors amb superfície de 2 m2 per treballador, altura mínima de 2,30 m. i equipat amb seients i 
taquilles individuals. 

• Lavabos que poden estar situats als vestidors, sent la dotació mínima d'1 lavabo per cada 10 
treballadors. 

• Dutxes, igual que els lavabos, es poden ubicar als vestidors amb una dotació mínima d'1 dutxa per cada 
10 treballadors. 

• Inodors que no es podran comunicar-se directament amb els vestidors i la seva dotació mínima serà de: 
1 inodor per cada 25 treballadors, 1 inodor per cada 15 treballadores.  Les dimensions mínimes dels 
mateixos seran d'1 x 1,20 m. i de 2,30 m. d'altura. 

• Menjador que ha de disposar d'un escalfaplats, pica, cub d’escombraries, ventilació, calefacció i 
il·luminació. 

- Els mòduls prefabricats acostumen a agrupar-se en mòduls sanitaris (dutxa, lavabo i inodor) i mòduls de 
vestidor, adaptant-se els mòduls de manera que puguin haver-hi accés directe d'un mòdul a un altre. 

- Les Instal·lacions d'Higiene i Benestar construïdes en obra, si el solar el permet, s’han de construir a 
prop de l'accés, perquè el treballador pugui   canviar-se abans d'incorporar-se al treball. 

- En obres entre mitgeres en zona urbana, donada l'escassetat d'espai s’ha de preveure en principi una 
zona per a la ubicació de les instal·lacions i una vegada,  a causa de  la dinàmica de l'obra, es disposi 
d'espai  a l’interior de l'edifici que s'està construint, havent-se de construirles Instal·lacions d'Higiene i 
Benestar amb els paràmetres anteriorment ressenyats. S'aconsella que aquestes instal·lacions estiguin, 
també,a prop de les vies d'accés. 

- Independent d'aquestes instal·lacions, també s’han de construir les oficines de l'obra que hauran de 
complir a cada moment la idoneïtat quant a il·luminació i climatització segons la temporada. 

- Respecte al personal d'oficina s’haurà de considerar, també, la instal·lació de lavabos i inodors. 
 

MAGATZEM I APARCAMENT 

- S'han de preveure un magatzem d'útils, eines, petita maquinària i equips de protecció personal i 
col·lectiva. 

- S’haurà de preveure una zona d’aparcament per als cotxes del personal d'oficina i d'obra, si l'obra el 
permet. 

- S’hauran de preveure zones d'estacionament de vehicles que subministren material i maquinària a l'obra, 
i en el cas que estiguin estacionats limitant la circulació viària s'haurà de demanar permís municipal. Es 
senyalitzarà la prohibició d'estacionament de vehicles aliens a l'obra, i si fa falta es limitarà la zona amb 
tanques de vianants, convenientment senyalitzades mitjançant balises  llampegants durant la nit. 

  

MAQUINÀRIA DE MOVIMENT DE TERRES 

Condicions generals de seguretat 

En començar la jornada 

• Els conductors-operadors no han de portar robes sueltes o àmplies. 
• S'han d'efectuar les verificacions i controls previstos al manual de l'operador i al llibre d'instruccions de la 

màquina, així com les consignes particulars de l'obra. 
• Els operadors han de fer la volta a la màquina per a verificar el seu  estat  i possibles pèrdues. 
• Ajustant, el seient a les seves necessitats. 
• S'han de netejar el parabrisa, vidres i retrovisors. 
• Els operaris han d’accedir al seu lloc de treball de forma correcta. 
• Els operaris han de verificar el panell de comandaments i el bon funcionaments dels diversos òrgans de 

la màquina: direcció, frens, equipaments, etc., en posar en marxa la màquina. 

Durant el treball 

• És prohibit l'accés a la manipulació de la maquinària sense la roba de treball reglamentària, així com 
també és prohibit l'ús de cadenes, polseres, anells, rellotges per a evitar que es puguin enganxar a les 
arestes o comandaments de la màquina. 
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• No s'ha de permetre l'accés, ni la manipulació a persones sense coneixements sobre el seu 
funcionament, les característiques del treball a realitzar, així com els riscos més comuns i la seva 
prevenció. 

• Abans de  l'inici dels treballs s’hauran de revisar els frens, ajust dels miralls retrovisors, comprovació de 
la visibilitat i del clàxon de marxa enrere. 

• L'ús del cinturó de seguretat és obligatori. 
• Quan les maniobres a realitzar siguin complicades, s’ha d’utilitzar un ajudant o senyalitzador. La 

presència del senyalitzador, no comporta l'operador de vigilar constantment i en tots els sentits. 
• S’ha de procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines. 
• S’ha de prohibir la presència de treballadors al radi de gir de les màquines, prohibició que s’ha de 

senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor. 
• En marxa enrere,  el conductor haurà d'accionar el clàxon i les llums blanques. 
• Mai no s’ha de descendir pendents en punt mort. 
• No s'ha de botar directament al terra, si no és per un perill imminent per a l'operador. 
• L'operador mai abandonarà la màquina, ni per curts períodes de temps, amb el motor en marxa, o els 

braços i cullerots alçats. 
• Si el desplaçament es realitza per carretera, s’ha d’assegurar que tots els components retràctils i mòbils 

de la màquina estiguin plegats i fixats, tenint la raqueta degudament senyalitzats. 
• Quan es circula per carretera, s'ha de circular marxa endavant, amb el casset o la fulla baixats, i portar 

totes les llums enceses fins i tot si és de dia.  
• S'ha de respectar a cada moment la velocitat de circulació fixada pel fabricant, la senyalització, prioritats i 

prohibicions. 
• S'ha de tenir present que d’altres usuaris de la carretera poden impacientar-se, per això s'ha de circular a 

un costat de la carretera per a deixar-los passar, quan sigui possible. 
• No s'ha de circular mai en punt mort. 
• No s'han de transportar persones, a banda de les places previstes pel fabricant. 
• En cas de fatiga o somnolència no s'ha de treballar amb màquines. 
• Quan la màquina està  estacionada. És prohibit d’utilitzar l'ombra projectada per aquesta amb finalitat de 

descans. 
• No s’ha de treballar amb la màquina en situació d'avaria o semiavaria, s’ha de reparar primer per a poder 

reprendre's el treball. 

En finalitzar la jornada 

• L'operador ha d'aparcar la seva màquina en la zona d'estacionament prevista, respectant entre vehicle i 
vehicle l'espai suficient per a permetre el pas del vehicle de manteniment. 

• L'operador una vegada  estacionada  la màquina ha de recolzar  al terra  el casset o fulla. 
• Abans de sortir del lloc de conducció ha de tindre's en compte : 

- posar el fre d'estacionament. 
- accionar el punt mort dels diferents comandaments. 
- si l'estacionament és perllongat (més d'una jornada) es desconnectarà la bateria. 
- treure la clau del contacte. 
- bloquejar totes les parts mòbils. 
- tancar la cabina i tots els punts d'accés a la màquina. 

• L'operador descendirà del seu lloc utilitzant els mitjans previstos a l'efecte, de cara al vehicle. 
• En cas d'alguna anomalia en la màquina (soroll anormal, pèrdues, etc.) o mal funcionament s'ha de 

redactar un informe assenyalant totes les anomalies o defectes observats, notificant-lo immediatament al 
Servei de manteniment i a l'encarregat de l'obra. 

Manteniment 

• S'ha de mantenir la màquina neta : treure el fang i la brutícia amb regularitat i la neu i el gel a l'hivern ; el 
fang gelat pot causar dificultats a la transmissió o impedir altres funcions. 

• No s’ha de guardar combustible ni draps greixosos sobre  la màquina ja que pot produir un incendi. 
• Quan sigui necessari desmuntar components pesats, s'ha d'utilitzar l'equip d'elevació apropiat i s’ha 

d’assegurar, mentre es realitzi el treball, que s'han col·locat degudament els necessaris calzos i 
immobilitzacions. 

• Després de qualsevol revisió, operació de manteniment o ajust, s’ha d’assegurar de col·locar tots els 
dispositius protectors. 

• En realitzar operacions de manteniment o ajustos s'ha de posar en servei el fre de mà, bloquejar la 
màquina, per al motor i treure sempre la clau del contacte col·locant una nota, en lloc visible, perquè es 
llegeixi clarament. 

• S'han de realitzar totes les revisions de manteniment indicades pel fabricant. 
• No s'ha d'alçar la tapa del radiador en calent. 
• En cas de tenir que tocar-se el líquid anticorrosiu s’haurà de protegir amb guants, utilitzant, a més, ulleres 

antiprojeccions. 
• Quan es canviï l'oli del motor i/o del sistema hidràulic ha d’estar aquest a temperatura ambient per a 

evitar cremades. 
• Durant les operacions de manteniment o reparació de la maquinària no s’ha de fumar. 
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• Si ha de tocar l'electròlit (líquid de les bateries) s’ha de fer protegit amb guants impermeables, recordi 
que aquest líquid és corrosiu. 

• Abans de soldar canonades de sistemes hidràulics s'han de buidar i netejar d'oli, aquest oli és inflamable. 

Condicions específiques de seguretat 

• L'operador d'una màquina de moviment de terres ha d’estar familiaritzat amb el funcionament de la 
màquina i conèixer les característiques del treball a realitzar, així com els riscos més comuns i la seva 
prevenció. 

• L'operador haurà de pensar a cada moment en la seva seguretat així com en la dels companys que 
treballin a prop de la seva zona d'influència. 

• Abans de començar la feina l'operador s’haurà d'informar i haurà d’observar les recomanacions de 
seguretat de cada màquina. 

 
  



 



Projecte d’urbanització carrer Paral·lel. 
 
 
 
 

ANNEX 7  : MILLORA PASSOS ELEVAT 
 
 
 
 
Introducció: 
 
L’objecte d’aquest annex és determinar i valorar les obres necessàries per a la construcció de dos  
passos elevat. 
L’actuació es justifica per la voluntat de l’ajuntament d’Alcoletge d’aconseguir la reducció de la 
velocitat i l’augment de l’atenció en la conducció dins del carrer que s’urbanitza. 
La seva situació la determinarà l’ajuntament durant l’execució de l’obra. 
 
 
Descripció de la Millora: 
 
Es proposa com a millora l’execució de dos passos del tipus elevat (reductor trapezoïdal) i geometria 
indicada en el plànol que s’adjunta, amb mescla bituminosa en calent i característiques indicades en 
el pressupost. 
Disposarà de dos embornals cadascun per garantir el drenatge de les aigües que circulen per la 
calçada. 

 
Disposaran de senyalització vertical i horitzontal adient. La senyalització aplicada es correspon amb 
el catàleg de senyals del Ministeri de Foment així com al del Departament de PTOP de la Generalitat 
de Catalunya, així com les normes de senyalització provisional. La senyalització horitzontal es 
correspon amb la especificada a la Instrucció 8.2 IC “Marques Vials”. 

 
La normativa aplicable es: Ordre Fom/3053/2008, de 23 de setembre per la qual s’aprova la 
Instrucció Tècnica per a les instal·lacions de reductors de velocitat i bandes transversals d’alerta en 
carretera de la xarxa de Carreteres de l’Estat. 
 
 
Pressupost de la Millora: 
 
El pressupost d’execució Material de millora puja la quantitat de: 
TRES MIL SIS-CENTS CINQUANTA-QUATRE AMB DEU CÈNTIMS.   
(3.654,10  EUROS). 
 
El pressupost d’execució per Contracta de la millora puja la quantitat de: 
CINC MIL DOS-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE 
CÈNTIMS.  
(5.261,54  EUROS). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





PAS ELEVAT
Pressupost
Ud Resumen CantPres PrecPres ImpPres

PAS ELEVAT

Ut Execució de pas elevat
Pas elevat de 4,00 m a la zona elevada i 1 m a cada costat de rampa, de 10 cm de gruix i llargària ample del
carrer. Execució amb MBC en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada amb 98% de l'assaig
Marshall. Inclòs reg d'adherència amb emulsió bituminosa tipus C60B4 TER o C60B3 TER amb dotació 1 kg/m².
Punt d'entrada amb serrat de paviment i fressat fins a una profunditat de 3/4 cm i amplada 50 cm. Inclòs
transport i disposició controlada de residus.

2,000 717,97 1.435,93

Ut Embornals
Caixa d'embornal de 70*40*70 cm tipus IMBO 7 de Benito, sobre solera de 15 cm de formigó HM20/P/20/I
amb reixa i bastiment practicable (abatible) tipus DELTA 50V (RO766) 625*395*70 mm de fundició dubtil,
articulada antirobatori, superfície antilliscant, connexió a xarxa de sanejament amb tub de PVC-U de paret llissa 
massissa de D 200 mm i SN 4 (kN/m²), inclòs peces especials sobre llit de formigó de 10 cm de gruix i reblert de
formigó fins a 20 cm per sobre del tub. Inclús excavació, repàs de rasa, i rebliment i compactació amb material
seleccionat de pròpia excavació.
Connexió a embornal. La connexió de la canonada de 200 mm a la caixa d'embornal amb diàmetre 200 mm, es
protegirà amb formigó HM-20. El recobriment de formigó serà de 20 cm al voltant de la canonada. Partida
totalment acabada i pel seu correcte funcionament.
Connexió d'escomesa d'embornal a la xarxa pluvial o residual amb realització de forat amb corona, connexió
amb junta d'escomesa fabricada amb EPDM diàmetre de 400 a 200 o de 500 a 200. Partida totalment acabada
i pel seu correcte funcionament.

4,000 295,77 1.183,08

Ut
Subministra i col·locació de senyalització vertical i horitzontal compost per:
4 unitats de placa R301, amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de diàmetre 60, amb suport de
tub d'acer, inclús dau de formigó per al seu ancoratge.
4 unitats de placa S13, amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, quadrada de 40*40, amb suport de tub
d'acer, Inclús dau de formigó per al seu ancoratge.
4 unitats de placa P-15A, amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular de 70 cm de costat, inclús
dau de formigó per al seu ancoratge.
Pintat sobre paviment de faixes superficials (21 m²) amb pintura reflectora i microsferes de vidre.
Pintat sobre paviment de faixa continua tipus M-2.2 de 10 cm (40 ml) amb pintura reflectora i microsferes de
vidre.

1,000 1.035,09 1.035,09

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 3.654,10

Despeses generals 13,00% 475,03
Benefici industrial 6,00% 219,25

PRESSUPOST DE CONTRACTA SENSE IVA 4.348,38

IVA 21% 21% 913,16

TOTAL PRESSUPOST DE CONTRACTA 5.261,54
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normativa tècnica d’urbanització 
Recull de textos reglamentaris i d’altres no normatius relacionats  

amb els projectes de disseny d’espais urbans.   

 

-  Llista genèrica no exhaustiva -   

 
general 

• Llei 3/2012 Modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme. 
(DOGC 29/2/2012) 

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

(DOGC 5/8/2010) 
 
• Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’urbanisme. 

(DOGC 24/7/2006) 
 
• Llei 3/2010 de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, 

activitats, infraestructures i edificis. 
(DOGC núm. 5584 de 10/03/2010) 

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

sense continuïtat immediata amb la trama urbana. 
(DOGC núm. 3879 de 08/05/2003) 

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

sense continuïtat immediata amb la trama urbana. 
(DOGC núm. 4407 de 16/06/2005)  

 
• Código Técnico de la Edificación  

DB SI 5 Seguridad en caso de incendio. Intervención de los bomberos 
(BOE 28/03/2006)  

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

establecimientos industriales, RSCIEI. Anexo II 
(BOE 17/12/2004) 

 
• Llei 13/2014, d'accessibilitat.  

(DOGC núm. 6742 de 04/11/2014) 
 
• Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de 

supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat.  
(Capítol 2: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques –BAU-)  
(DOGC núm. 2043 de 28/04/1995) 

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

i no discriminació de les persones amb discapacitat per a l’accés i utilització dels espais  
públics urbanitzats i edificacions. 
(BOE 11/05/2007) 

 
• Orden VIV/561/2010, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas 

de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos 
urbanizados.   
(BOE 11/03/2010)  

 
• Llei 9/2003, de la mobilitat 

(DOGC núm. 3913 de 27/06/2003) 



 

NORMATIVA TÉCNICA D’URBANITZACIÓ 

Oficina Consultora Tècnica Col·legi d’Arquitectes de Catalunya 2 / 6 

vialitat 

• Orden FOM/3460/2003 por la que se aprueba la norma 6.1-IC: “Secciones de firme”,  
de la Instrucción de Carreteras. 
(BOE 12/12/2003) 

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

de la Instrucción de carreteras. 
(BOE 12/12/2003) 

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

de la Instrucción de Carreteras.  
(BOE 04/03/2016) 

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

de la Instrucción de Carreteras.  
(BOE 10/03/2016) 

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

utilizadas por peatones y vehículos. 
 
• Ordre 02/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales  

para obras de carreteras.”  
(BOE  07/07/1976 i les seves posteriors modificacions)  

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

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

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

Característiques que han de complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels 
diferents subministraments públics que discorren pel subsòl.  
(DOGC núm. 1606 de 12/06/1992) 

 
Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel 
que es modifica l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret 120/1992.  
(DOGC núm. 1649 de 25/09/1992) 

 
ORDRE TIC/341/2003, per la qual s'aprova el procediment de control aplicable a les obres 
que afectin la xarxa de distribució elèctrica soterrada. 
(DOGC núm. 3937 de 31/07/2003) 

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

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

 
• Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis.  
 
• Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de col·locació i càlcul 
 
 
xarxes de proveïment d’aigua potable 

• Real Decreto 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificació del Reglament de domini 
públic hidràulic. 
(BOE 06/06/2003) 

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

d’aigües de Catalunya. 
(DOGC núm. 4015 de 21/11/2003) 

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

la calidad del agua de consumo humano.  
(BOE 21/02/2003) 

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

de la Ley de aguas. 
(BOE 24/07/01) 

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

de abastecimiento de agua”. 
(BOE 02/10/1974 i 03/10/1974 respectivament) 

 
• Norma Tecnològica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontanería: Abastecimiento”  
 
• Norma Tecnològica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontanería: Riego” 
 
• Reglament del servei metropolità del cicle integral de l’aigua. 

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

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

contra incendios” 
(BOE 14/12/1993) 

 
xarxes de sanejament 

• Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de 
sanejament. 
(DOGC núm. 3894 de 29/05/2003) 

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

aplicables al tractament de les aigües residuals urbanes. 
(BOE 30/12/1995) 

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

de Saneamiento de Poblaciones”. 
(BOE 23/09/1986) 

Àmbit municipal  o supramunicipal:  

• Reglament metropolità d'abocament d'aigües residuals  
(Àrea metropolitana de Barcelona) 
(BOP 03/02/2015) 

 
• Ordenança General del Medi Ambient Urbà del municipi de Barcelona  

Títol 5: Gestió d’aigües. Cap. 2. Ús del sistema de sanejament d’aigües residuals i pluvials 
(BOP 02/05/2011) 

 
 
xarxes de distribució de gas canalitzat 

• Real Decreto 919/2006 “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles 
gaseosos y sus instrucciones complementarias”: 
(BOE 04/09/2006)  
ITC-ICG 01 Instalaciones de distribución de combustibles gaseosos por canalización 

ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 
 
• Ordre 18/11/1974 s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de combustibles 

gaseosos.” (BOE 06/12/1974) 
Ordre 26/10/1983 modifica la Ordre 18/11/74, per la que s’aprova el “Reglamento de redes 
y acometidas de combustibles gaseosos” derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al 
que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles 
gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006. 

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

(BOE 21/11/1973, modificació BOE 21/05/1975; 20/02/1984) derogat en tot allò que 
contradiguin o s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y 
utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, 
aprovat pel RD 919/2006. 
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xarxes de distribució d’energia elèctrica 

Ge ner a l  

• Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. 
(BOE 27/12/2013) 
 

• Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución 
comercialización de instalaciones de energía eléctrica.  
(BOE 27/12/2000) correcció d’errades (BOE 13/03/2001) 

 
Al t a  Te ns i ó  

• Real Decreto 223/2008 “Condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas 
eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09”  
(BOE 19/03/2008) modificat pel Real Decreto 560/2010 (BOE 22/05/2010) 

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

condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y 
sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23. 
(BOE 09/06/2014)  

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

Endesa relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç.  
(DOGC núm. 4827 de 22/02/2007). 

NTP - LAMT  Línies aèries de mitjana tensió 

NTP - LSMT  Línies subterrànies de mitjana tensió  
 
Bai xa  Te ns i ó  

• Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. 
(BOE núm. 224 18/09/2002)  
En particular: 

ITC BT-06 Redes aéreas para distribución en baja tensión 

ITC BT-07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión 

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

ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior 

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

ITC BT-11 Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas 
 
• Real Decreto 1053/2014 por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica 

Complementaria (ITC) BT 52 «Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la 
recarga de vehículos eléctricos», del Reglamento electrotécnico para baja tensión, 
aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones 
técnicas complementarias del mismo. 
(BOE núm. 316 31/12/2014)  

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

Endesa relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç. 
(DOGC núm. 4827 de 22/02/2007) 

NTP - LABT  Línies aèries de baixa tensió 

NTP - LSBT  Línies subterrànies de baixa tensió 
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centres de Transformació 

• Real Decreto 337/2014, “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad 
en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias  
ITC-RAT 01 a 23.”  
(BOE 09/06/2014) 

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

RAT, del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales 
eléctricas y centros de transformación” 
(BOE 01/08/1984) 

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

(BOE 26/06/1984) 
 
• Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-

Endesa relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç 
(DOGC núm. 4827 de 22/02/2007) 

NTP – CT Centres de transformació en edificis 

NTP – CTR Centres de transformació l’entorn rural 
 
enllumenat públic 

• Real Decreto 1890/2008 Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de 
alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 
(BOE 19/11/2008) 

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

(DOGC núm. 3407 de 12/06/2001) 
 
• Decret 190/2015, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental 

de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn. 
(DOGC núm. 6944 de 27/08/2015) 

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

Tensión, ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior. 
(BOE 18/09/2002) 

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

• Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones. 
(BOE 10/05/2015) 

 
• Especificacions tècniques de les Companyies 
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B - MATERIALS 
B0 - MATERIALS BÀSICS 
B03 - GRANULATS 
B031 - SORRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0312020,B0310020,B0312500,B0310500,B031R400,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 
     - 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: 
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: 
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┌─────────────────────────────────────────────────┐ 
│  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. 
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: 
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- 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 Funcio: 
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 Funcio: 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 Funcio: 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 Funcio: 
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). 
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- 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) 
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. 
 
 
B037 - TOT-U 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0372000. 

 
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: 
 
 



Página 9 de 127 
 

 
┌────────────────────────────────────────────────┐ 
│            │  Tamisatge ponderal acumulat (%)  │ 
│Tamís UNE-EN│────────────────────────────────── │ 
│ 933-2 (mm) │       ZN40     ZN25     ZN20      │ 
│────────────│───────────────────────────────────│  
│     50     │       100      --       --        │ 
│     40     │      80-95     100      --        │ 
│     25     │      60-90    75-95     100       │ 
│     20     │      54-84    65-90    80-100     │ 
│      8     │      35-63    40-68    45-75      │ 
│      4     │      22-46    27-51    32-61      │ 
│      2     │      15-35    20-40    25-50      │ 
│    0,500   │       7-23     7-26    10-32      │ 
│    0,250   │       4-18     4-20     5-24      │ 
│    0.063   │       0-9      0-11     0-11      │ 
└────────────────────────────────────────────────┘  

La fracció retinguda pel tamís 0.063 mm (UNE-EN 933-2) ha de ser inferior a 2/3 a la 
fracció retinguda pel tamís 0,250 mm (UNE-EN 933-2). 
Coeficient de desgast "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2): 
- Categoria de trànsit pesat T00 a T2:  > 35 
- Categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals:  > 40 
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8): 
- T00 a T1:  > 35 
- T2 a T4 i vorals de T00 a T2:  > 30 
- Vorals de T3 i T4:  > 25 
Per a capes granulars per a l’assentament de canonades:   > 30 
Plasticitat (UNE 103104): 
- Trànsit T00 a T3:  No plàstic 
- T4: 
     - Límit líquid (UNE 103103):  < 25 
     - Índex de plasticitat (UNE 103104):  < 6 
- Vorals sense pavimentar: 
     - Límit líquid (UNE 103103):  < 30 
     - Índex de plasticitat (UNE 103104):  < 10 
- Per a capes granulars per a l’assentament de canonades: 
     - Límit líquid (UNE 103103):  < 25 
     - Índex de plasticitat (UNE 103104):  < 6 
TOT-U ARTIFICIAL: 
El tot-u artificial ha d’estar compost de granulats procedents de la trituració, total o 
parcial, de pedra de cantera o de grava natural. 
Es pot  utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, 
provenint d’una planta autoritzad a legalment per el tractament d’aquests residus. En obres 
de carreteres només es podrà utilitzar a les categories de tràfic pesat T2 a T4. 
Per al trànsit tipus T2 a T4 es podran utilitzar àrids reciclats, siderúrgics, subproductes 
i productes inerts  de rebuig, sempre que compleixin amb les prescripcions tècniques 
exigides. 
La DF ha de determinar la corba granulomètrica del granulat per utilitzar, que ha d'estar 
continguda dins d'un dels fusos següents:  

┌────────────────────────────────────────────────┐ 
│            │  Tamisatge ponderal acumulat (%)  │ 
│Tamís UNE-EN│────────────────────────────────── │ 
│ 933-2 (mm) │       ZA25     ZA20     ZAD20     │ 
│────────────│───────────────────────────────────│  
│     40     │       100       --       --       │ 
│     25     │      75-100    100      100       │ 
│     20     │      65-90    75-100   65-100     │ 
│      8     │      40-63    45-73    30-58      │ 
│      4     │      26-45    31-54    14-37      │ 
│      2     │      15-32    20-40     0-15      │ 
│    0,500   │       7-21     9-24     0-6       │ 
│    0,250   │       4-16     5-18     0-4       │ 
│    0,063   │       0-9      0-9      0-2       │ 
└────────────────────────────────────────────────┘ 

La fracció retinguda pel tamís 0.063 mm (UNE-EN 933-2) ha de ser inferior a 2/3 a la 
fracció retinguda pel tamís 0,250 mm (UNE-EN 933-2). 
Índex de llenques (UNE-EN 933-3):  < 35 
Coeficient de desgast "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2): 
- Trànsit T0 a T2:  < 30 
- T3, T4 i vorals:  < 35 
 Per a materials reciclats procedents de ferms de carretera o demolicions: 
- Trànsit de T00 a T2:  > 40 
- Trànsit T3, T4 i vorals:  > 45 
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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. 
 
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 
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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 
B055 - LLIGANTS HIDROCARBONATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0552100,B0552460. 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Lligants hidrocarbonats segons les definicions del PG 3/75. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Emulsions bituminoses: 
 - Betum asfàltic 
 - Betum modificat amb polímers: 
L'emulsió bituminosa és un producte obtingut per la dispersió de petites partí cules d'un 
lligant hidrocarbonat i eventualment un polímer en una solució aquosa, amb un agent 
emulsionant. 
El betum asfàltic és un lligant hidrocarbonat pràcticament no volà til, obtingut a partir 
del cru de petroli o d'asfalts naturals, soluble en toluè, molt viscós i gairebé sò lid a 
temperatura ambient. 
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. 
EMULSIONS BITUMINOSES  
Cal que tinguin un aspecte homogeni, sense separació  de l'aigua ni coagulació del betum 
asfàltic emulsionat. 
Han de ser adherents sobre superfícies humides o seques. 
No han de sedimentar-se durant l'emmagatzematge fins el punt que no recuperin la seva 
consistència original mitjançant una agitació moderada. 
No ha de ser inflamable. 
EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA: 
Càrrega de partícules : Polaritat positiva 
Característiques físiques de les emulsions bituminoses catiòniques: 
 
Taula 213.3.a. Especificacions de les emulsions bituminoses catiòniques 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦Denominació           ¦C60B4 ¦C60B4 ¦C60B4 ¦ C60BF5¦  C50BF5 ¦ C60B5 ¦C60B7 ¦ 
¦UNE EN 13808          ¦ ADH  ¦ TER  ¦ CUR  ¦  IMP  ¦    IMP  ¦  MIC  ¦ REC  ¦ 
¦----------------------¦------¦------¦----- ¦-------¦---------¦------ ¦------¦ 
¦Denominació  ant.(*)  ¦ECR-1 ¦   -  ¦ECR-1 ¦ ECL-1 ¦   ECI   ¦ECL-2d ¦ECL-2b¦ 
¦----------------------¦-----------------------------------------------------¦ 
¦Caracterís-   ¦ UNE ¦U¦           Assajos sobre l’emulsió original          ¦ 
¦tiques        ¦ EN  ¦ ¦                                                     ¦ 
¦--------------¦---- ¦-¦-----------------------------------------------------¦ 
¦Propietats    ¦1425 ¦ ¦                  TBR (Clase 1)                      ¦ 
¦perceptibles  ¦     ¦ ¦                                                     ¦ 
¦--------------¦---- ¦-¦-----------------------------------------------------¦ 
¦Polaritat     ¦1430 ¦ ¦               Positiva (Clase 2)                    ¦ 
¦partícules    ¦     ¦ ¦                                                     ¦ 
¦--------------¦-----¦-¦-----------------------------------------------------¦ 
¦Índex         ¦13075¦ ¦70-130¦70-130¦70-130¦120-180¦>=120-180¦120-180¦>=220 ¦ 
¦trencament    ¦ -1  ¦ ¦Clase4¦Clase4¦Clase4¦Clase5 ¦Clase5   ¦Clase5 ¦Clase7¦ 
¦--------------¦-----¦-¦------¦------¦------¦-------¦---------¦-------¦------¦ 
¦Contingut     ¦1428 ¦%¦ 58-62¦ 58-62¦ 58-62¦ 58-62 ¦  48-52  ¦ 58-62 ¦ 58-6 ¦ 
¦lligant(aigua)¦     ¦ ¦Clase5¦Clase4¦Clase4¦Clase5 ¦ Clase3  ¦Clase5 ¦Clase5¦ 
¦--------------¦-----¦-¦------¦------¦------¦-------¦---------¦-------¦------¦ 
¦Contingut oli ¦1431 ¦%¦ <=2,0¦ <=2,0¦ <=2,0¦<=10,0 ¦  5-15   ¦ <=2,0 ¦ <=2,0¦ 
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¦destilat      ¦     ¦ ¦Clase2¦Clase4¦Clase4¦Clase6 ¦ Clase7  ¦Clase2 ¦Clase2¦ 
¦--------------¦-----¦-¦------¦------¦------¦-------¦---------¦-------¦------¦ 
¦Temps fluència¦12846¦s¦ 35-80¦ 35-80¦ 35-84¦ 15-45 ¦  15-45  ¦ 15-45 ¦ 15-45¦ 
¦(2mm,40ºC)    ¦     ¦ ¦Clase4¦Clase4¦Clase4¦Clase3 ¦ Clase3  ¦Clase3 ¦Clase3¦ 
¦--------------¦-----¦-¦------¦------¦------¦-------¦---------¦-------¦------¦ 
¦Residu tamís .¦1429 ¦%¦ <=0, ¦ <=0,1¦ <=0,1¦ <=0,1 ¦ <=0,1   ¦ <=0,1 ¦ <=0,1¦ 
¦(tamís 0,5 mm)¦     ¦ ¦Clase ¦Clase2¦Clase2¦Clase2 ¦ Clase2  ¦Clase2 ¦Clase2¦ 
¦--------------¦-----¦-¦------¦------¦------¦-------¦---------¦-------¦------¦ 
¦Tendència(7d) ¦12847¦%¦ <=10 ¦ <=10 ¦ <=10 ¦ <=5   ¦  <=10   ¦ <=10  ¦ <=10 ¦ 
¦sedimentació  ¦     ¦ ¦Clase3¦Clase3¦Clase3¦Clase2 ¦ Clase2  ¦Clase2 ¦Clase2¦ 
¦--------------¦-----¦-¦------¦------¦------¦-------¦---------¦-------¦------¦ 
¦Adhesivitat   ¦13614¦%¦ >=90 ¦ >=90 ¦ >=90 ¦ >=90  ¦  >=90   ¦ >=90  ¦ >=90 ¦ 
¦              ¦     ¦ ¦Clase3¦Clase3¦Clase3¦Clase3 ¦ Clase3  ¦Clase3 ¦Clase3¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
 (*)Denominació informativa per a adaptació a nova nomenclatura europea. 
TBR: S’informarà del valor. 
        Taula 213.3.b Especificacions del Betum asfàltic residual 
+---------------------------------------------------------------------------+ 
¦Denominació UNE EN        ¦C60B4 ¦C60B4 ¦C60B4 ¦C60BF5¦C50BF5¦ C60B5¦C60B7 ¦ 
¦13808                     ¦ ADH  ¦ TER  ¦ CUR  ¦ IMP  ¦  IMP ¦  MIC ¦ REC  ¦ 
¦--------------------------¦------¦------¦----- ¦------¦------¦------¦------¦ 
¦Denominació ant.(*)       ¦ECR-1 ¦   -  ¦ECR-1 ¦ECL-1 ¦  ECI ¦ECL-2d¦ECL-2b¦ 
¦--------------------------¦------------------------------------------------¦ 
¦Caracterís-   ¦ UNE ¦  U  ¦         Assajos sobre emulsió original         ¦ 
¦tiques        ¦ EN  ¦     ¦                                                ¦ 
¦---------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Residu per evaporació, segons UNE EN 13074                                 ¦ 
¦---------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Penetració    ¦1426 ¦0,1mm¦<=330 ¦<=500 ¦<=330 ¦  >300¦ >300 ¦<=100 ¦<=330 ¦ 
¦25ºC          ¦     ¦     ¦Clase6¦Clase2¦Clase6¦Clase7¦Clase7¦Clase3¦Clase6¦ 
¦--------------¦-----¦-----¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦ 
¦Punt de       ¦1427 ¦ ºC  ¦ >=35 ¦ >=50 ¦ >=35 ¦  <=35 ¦ <=35 ¦ >=43 ¦ >=35 ¦ 
¦destil·lat    ¦    ¦     ¦Clase6¦Clase3¦Clase6¦Clase7¦Clase7¦ Clase4¦Clase6¦ 
¦---------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Residu per evaporació, segons UNE EN 13074, seguit d’estabilització        ¦ 
¦UNE EN 14859 i envelliment UNE EN 14769                                     ¦ 
¦---------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Penetració    ¦1426 ¦0,1mm¦                                                ¦ 
¦25ºC          ¦     ¦     ¦                                                ¦ 
¦--------------¦-----¦-----¦------------------------------------------------¦ 
¦Punt de       ¦1427 ¦ ºC  ¦                                                ¦ 
¦Reblaniment   ¦     ¦     ¦                                                ¦ 
+---------------------------------------------------------------------------+ 
 (*)Denominació informativa per a adaptació a nova nomenclatura europea. 
TBR: S’informarà del valor. 
DV: Valor declarat per el fabricant 
 Taula 213.4.a Especificacions de les Emulsions bituminoses catiòniques modificades. 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦          Denominació UNE EN 13808    ¦  C60BP4  ¦ C60BP4  ¦  C60BP5  ¦ 
¦                                      ¦    ADH   ¦  TER    ¦    MIC   ¦ 
¦--------------------------------------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦          Denominació anterior(*)     ¦  ECR-1-m ¦         ¦ ECL-2d-m ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------¦ 
¦Característiques      ¦UNE EN ¦Unitat ¦Assajos sobre emulsió  original ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦ 
¦Propietats            ¦ 1425  ¦       ¦          TBR (Clase 1)        ¦ 
¦perceptibles          ¦       ¦       ¦                               ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦ 
¦Polaritat de          ¦ 1430  ¦  ºC   ¦      Positiva (Clase 2)       ¦ 
¦partícules            ¦       ¦       ¦                               ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦ 
¦Índex de trencament   ¦13075-1¦       ¦  70-130  ¦ 70-130  ¦  120-180 ¦ 
¦                      ¦       ¦       ¦  Clase 4 ¦ Clase 4 ¦  Clase   ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Contingut de lligant  ¦ 1428  ¦   %   ¦  58-62   ¦  58-62  ¦  58-62   ¦ 
¦per contingut d’aigua ¦       ¦       ¦   Clase 5 ¦ Clase 5 ¦  Clase 5 ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Contingut d’oli       ¦ 1431  ¦   %   ¦  <=2,0   ¦  <=2,0  ¦  <=2,0   ¦ 
¦destil·lat            ¦       ¦       ¦  Clase 2 ¦ Clase 2 ¦  Clase 2 ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Temps de fluència     ¦ 12846 ¦   S   ¦   35-80  ¦  35-80  ¦  15-45   ¦ 
¦(2 mm, 40ºC)          ¦       ¦       ¦  Clase 4 ¦ Clase 4 ¦  Clase 3 ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
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¦Residu de tamisat     ¦ 1429  ¦   %   ¦   <=0,1  ¦  <=0,1  ¦  <=0,1   ¦ 
¦(per tamís 0,5 mm)    ¦       ¦       ¦  Clase 2 ¦ Clase 2 ¦  Clase   ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Tendència a la        ¦ 12847 ¦   %   ¦   <=10   ¦  <=10   ¦  <=10    ¦ 
¦sedimentació (7D)     ¦       ¦       ¦  Clase 3 ¦ Clase 3 ¦  Clase 3 ¦ 
¦----------------------¦------ ¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦    Adhesivitat       ¦ 13614 ¦   %   ¦   >=90   ¦  >=90   ¦  >=90    ¦ 
¦                      ¦       ¦       ¦  Clase 3 ¦ Clase 3 ¦  Clase 3 ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+ 
(*)Denominació informativa per a adaptació a nova nomenclatura europea. 
TBR: S’informarà del valor. 
Taula 213.4.b Especificacions del lligant residual 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦          Denominació UNE EN 13808    ¦  C60BP4  ¦ C60BP4  ¦  C60BP5  ¦ 
¦                                      ¦    ADH   ¦  TER    ¦    MIC   ¦ 
¦--------------------------------------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦          Denominació anterior(*)     ¦  ECR-1-m ¦         ¦ ECL-2d-m ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------¦ 
¦Característiques      ¦UNE EN ¦Unitat ¦Assajos sobre emulsió original ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------¦ 
¦Residu per evaporació, segons UNE EN 13074                            ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦ 
¦Penetració 25ºC       ¦  1426 ¦0,1 mm ¦  <=330   ¦  <=50   ¦   <=100  ¦ 
¦                      ¦       ¦       ¦  Clase 6 ¦ Clase 6 ¦  Clase 6 ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Punt de               ¦  1427 ¦  ºC   ¦   >=35   ¦   >=55  ¦   >=50   ¦ 
¦reblaniment           ¦       ¦       ¦  Clase 6 ¦ Clase 2 ¦  Clase 6 ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Cohesió per pèndul de ¦ 13588 ¦ J/cm2 ¦   >=0,5  ¦  >=0,5  ¦  >=0,5   ¦ 
¦Vialit                ¦       ¦       ¦  Clase 2 ¦ Clase 2 ¦  Clase 2 ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Recuperació el·làstica¦ 13398 ¦   %   ¦   >=40   ¦   >=40  ¦   >=40   ¦ 
¦,25ºC                 ¦       ¦       ¦  Clase 3 ¦ Clase 3 ¦  Clase 3 ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------¦ 
¦Residu per evaporació UNE EN 13074, seguit de estabilització          ¦ 
¦UNE EN 14895 y de envelliment UNE EN 14769                            ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------¦ 
¦Penetració 25ºC       ¦ 1426  ¦0,1 mm ¦              DV               ¦ 
¦                      ¦       ¦       ¦            Clase 2            ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦ 
¦Punto de              ¦ 1427  ¦  ºC   ¦              DV               ¦ 
¦reblaniment           ¦       ¦       ¦            Clase 2            ¦ 
¦----------------------¦------ ¦-------¦-------------------------------¦ 
¦Cohesió por pèndul    ¦ 13588 ¦ J/cm2 ¦              DV               ¦ 
¦Vialit                ¦       ¦       ¦            Clase 2            ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------¦ 
¦Recuperació elàstica  ¦ 13398 ¦   %   ¦              DV               ¦ 
¦,25ºC                 ¦       ¦       ¦            Clase 2            ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+ 
(*)Denominació informativa per a adaptació a nova nomenclatura europea. 
TBR: Se informarà del valor 
DV: Valor declarat per el fabricant. 
La denominació de les emulsions bituminoses s’expresarà d’acord a la UNE-EN 13808 segons el 
següent format: C _% l ligant_B_P_F_I. trencament_aplicació 
- C: Indicatiu que és una emulsió bituminosa catiònica. 
- % lligant: Contingut  de lligant. 
- B: Incatiu que el lligant hidrocarbonat és un betum asfàltic. 
- P: nomès si s’incorporen polímers. 
- F: nomès si incorpora un contingut de fluidificant superior al 2%. 
- I.trencament: nombre d’una xifra (1 a 7) indica la classe de comportament al trencament 
segons la UNE EN 13075-1. 
- aplicació: abreviació del tipus d’aplicació de l’emulsió: 
ADH: reg d’adherència 
TER: reg termoadherent 
CUR: reg de curat 
IMP: reg d’imprimació 
MIC: microaglomerat en fred 
REC: reciclat en fred 
BETUM ASFÀLTIC: 
Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència gairebé  absoluta d'aigua, de 
manera que no formi escuma al escalfar-lo a la temperatura d'ús. 
Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent, viscós i flexible a baixes 
temperatures.  
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Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin seques o 
humides. 
Es farà servir la denominació de betum asfàltic dur, per als destinats a la producció de 
mescles bituminoses d’alt mòdul. 
Taula 211.2 Requisits dels Betums asfàltics 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦Característica           ¦ UNE EN ¦Unit.¦ 15/25¦ 35/50¦ 50/70¦70/10 ¦160/220¦ 
¦-------------------------¦--------¦-----¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 
¦Penetració a 25ºC        ¦  1426  ¦0,1mm¦ 15-25¦  35-50¦ 50-70¦70-100¦160-220¦ 
¦-------------------------¦--------¦-----¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 
¦Punt de reblaniment      ¦  1427  ¦ ºC  ¦ 60-76¦ 50-58¦ 46-54¦ 43-51¦ 35-43 ¦ 
¦-------------------------¦--------¦-----¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 
¦Resistèn-¦Canvi de massa ¦ 12607-1¦  %  ¦ <=0,5¦  <=0,5¦ <=0,5¦<=0,8 ¦ <=1,5 ¦ 
¦cia enve-¦---------------¦--------¦-----¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 
¦lliment  ¦Penetra.reten  ¦  1426  ¦  %  ¦ >=55 ¦ >=53 ¦ >=50 ¦ >=46 ¦ >=37  ¦ 
¦UNE EN   ¦---------------¦--------¦-----¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 
¦12607-1  ¦Increm.P.Rebla.¦  1427  ¦ ºC  ¦ <=10 ¦ <=11 ¦ <=11 ¦ <=11 ¦ <=12  ¦ 
¦-------------------------¦--------¦-----¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 
¦                         ¦  12591 ¦     ¦De-1,5¦De-1,5¦De-1,5¦De-1,5¦De-1,5 ¦ 
¦Índex de Penetració      ¦  13924 ¦  -  ¦a +0,7¦ a +0,7¦a +0,7¦a+0,7 ¦a +0,7 ¦ 
¦                         ¦Annex A ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦ 
¦-------------------------¦--------¦-----¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 
¦Punt fragilitat Fraass   ¦  12593 ¦ ºC  ¦  TBR ¦  <=-5 ¦ <=-8 ¦<=-10 ¦ <=-15 ¦ 
¦-------------------------¦--------¦-----¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 
¦Punt inflam. vas obert   ¦ISO 2592¦ ºC  ¦ >=245¦ >=240¦ >=230¦>=230 ¦ >=220 ¦ 
¦-------------------------¦--------¦-----¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 
¦Solubilitat              ¦  12592 ¦  %  ¦>=99,0¦>=99,0¦>=99,0¦>=99,0¦>=99,0 ¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
TBR: S’informarà del valor. 
La denominació dels betums asfà ltics es composa de la lletra B seguida de dos nombres 
representatius de la seva penetració mínima i màxima d’acord a la UNE-EN 1426 separats per 
una barra a la dreta (/) segons el següent format: 
 B P.min/P.max. 
- B: Indicatiu que és un betum asfàltic. 
- P.màx: Penetració màxima. 
- P.mín: Penetració mínima. 
Els betums asfàltics empleats segons UNE EN 12594 i UNE EN 13924 són: 
B 15/25, B 35/50, B 50/70, B 70/100, B 160/220  
BETUM MODIFICAT AMB POLÍMERS: 
Lligant hidrocarbonat  amb propietats reològiques modificades durant la seva fabricació per 
l’ús d’un o més polímers orgànics.   
Es consideraren també com betums modificats: 
- Els fabricats amb polímers subministrats a granel  
- Els que es fabriquen a l’indret d’us o en instal·lacions específiques independents 
Es consideren exclosos els obtinguts per addicions als granulats o al mesclador de la 
planta de fabricació a l’obra. 
Taula 212.2 Requisits dels Betums modificats amb polímers 
+---------------------------------------------------------------------------+ 
¦Denominació UNE EN 14023    ¦  PMB  ¦  PMB  ¦  PMB  ¦  PMB ¦  PMB  ¦  PMB  ¦ 
¦                            ¦   10/ ¦  25/  ¦  45/  ¦  45/ ¦  45/  ¦  75/  ¦ 
¦                            ¦ 40-70 ¦ 55-65 ¦ 80-60 ¦  80-65¦ 80-75 ¦ 130-60¦ 
¦----------------------------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 
¦Denominació anterior (*)    ¦  BM-1 ¦  BM-2 ¦ BM-3b ¦ BM-3c¦   -   ¦ BM-4  ¦ 
¦---------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Característiq. ¦UNE EN¦Unit.¦         Assajos sobre el betum original      ¦ 
¦---------------¦------¦-----¦----------------------------------------------¦ 
¦Penet.a 25ºC   ¦ 1426 ¦0,1mm¦ 10-40 ¦ 25-55 ¦ 45-80 ¦ 45-80¦ 45-80 ¦ 75-130¦ 
¦---------------¦------¦-----¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 
¦Punt  reblan.  ¦ 1427 ¦ ºC  ¦  >=70 ¦ >=65  ¦  >=60  ¦ >=65 ¦ >=75  ¦ >=60  ¦ 
¦---------------¦------¦-----¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 
¦Cohesió.Força  ¦13589 ¦j/cm2¦  >=2  ¦   >=2 ¦  >=2  ¦  >=3 ¦  >=3  ¦  >=1  ¦ 
¦ductilitat     ¦13703 ¦     ¦ a 15ºC¦ a 10ºC¦ a 5ºC ¦a 5ºC ¦ a 5ºC ¦ a 5ºC ¦ 
¦---------------¦------¦-----¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 
¦P.fragil.Fraass¦12593 ¦ ºC  ¦  <=-5 ¦  <=-7 ¦  <=-1 ¦ <=-15¦ <=-15 ¦ <=-15 ¦ 
¦---------------¦------¦-----¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 
¦Recup 25ºC     ¦13398 ¦  %  ¦  TBR  ¦  >=50 ¦ >=50  ¦ >=70 ¦  >=80 ¦  >=60 ¦ 
¦---------------¦------¦-----¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 
¦Esta   ¦Difer. ¦13399 ¦ ºC  ¦  <=5  ¦  <=5  ¦  <=5  ¦ <=5  ¦  <=5  ¦   <=5 ¦ 
¦bilitat¦rebla. ¦ 1427 ¦     ¦       ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦ 
¦emmagat¦-------¦------¦-----¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 
¦zematge¦Difer. ¦13399 ¦0,1mm¦  <=9  ¦  <=9  ¦  <=9  ¦  <=9 ¦  <=13 ¦  <=13 ¦ 
¦(**)   ¦penet. ¦ 1426 ¦     ¦       ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦ 
¦---------------¦------¦-----¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 
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¦Punt           ¦ ISO  ¦ ºC  ¦  >=235 ¦ >=235 ¦ >=235 ¦>=235 ¦ >=235 ¦ >=220 ¦  
¦inflamació     ¦ 2592 ¦     ¦       ¦       ¦        ¦      ¦       ¦       ¦ 
¦---------------¦------¦-----¦----------------------------------------------¦ 
¦               ¦      ¦     ¦Durabilitat-Resistència  envelliment EN 12607-1¦ 
¦---------------¦------¦-----¦----------------------------------------------¦ 
¦Canvi de massa ¦12607 ¦  %  ¦ <=0,8 ¦ <=0,8 ¦ <=1,0 ¦ <=1,0¦ <=1,0 ¦ <=1,0 ¦ 
¦---------------¦------¦-----¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 
¦Penet.reten.   ¦ 1426 ¦  %  ¦  >=60 ¦  >=60 ¦  >=60 ¦  >=60¦ >=60  ¦ >=60  ¦ 
¦---------------¦------¦-----¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 
¦Increm.punt    ¦ 1427 ¦ ºC  ¦  <=8  ¦  <=8  ¦  <=10 ¦  <=10¦ <=10  ¦ <=10  ¦ 
¦reblaniment    ¦      ¦     ¦       ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦ 
¦---------------¦------¦-----¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 
¦Recup.25ºC     ¦ 1427 ¦ ºC  ¦  <=5  ¦  <=5  ¦  <=5  ¦  <=5 ¦  <=5  ¦  <=5  ¦ 
+---------------------------------------------------------------------------+ 
(**) Exigible a lligants que no es fabriquin “in situ”. 
TBR:S’informarà del valor. 
La denominació dels betums modificats amb polímers es composa de les lletres PMB seguides 
de tres nombres. Els dos primers representatius de la seva penetració mínima i màxima d’ 
acord a la UNE-EN 1426 separats per una barra a la dreta (/), i el tercer precedit d’un 
guió(-) representa el punt de reblaniment segons UNE 1427. En cas que el polímer utilitzat 
en la fabricació sigui majoritàriament cautxú reciclat de pneumàtics, al final s’afegirà la 
lletra C, segons el següent format: PMB P.mín./P.màx. 
- PMB: Indicatiu que és un betum modificat amb polímers. 
- P.mín: Penetració mínima. 
- P.màx: Penetració màxima. 
- (-): Punt de reblaniment. 
- C: Polímer provinent del cautxú de pneumàtics reciclats. 
Els betums modificats empleats segons UNE EN 14023 són: 
PMB 10/40-70, PMB 25/55-65, PMB 45/80-60, PMB 45/80-65, PMB 45/80-75 i PMB 75/130-60  
La viscositat del betum modificat amb polímers serà compatible amb la temperatura (T) de 
fabricació :  
- T < 190 ºC per a betums amb punt de reblaniment mínim >= 70ºC. 
- T < 180 ºC per a las resta. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El sistema de transport i les instal·lacions d’ emmagatzematge han de tenir l’aprovació de 
la DF que les comprovarà per tal que no es  pugui alterar la qualitat del material; de no 
obtenir-ne l’aprovació corresponent, es suspendrà l’utilització  del contingut del tanc 
fins a la comprovació de les característiques que es cregui oportunes d’entre les indicades 
a la normativa vigent o al plec. 
EMULSIONS BITUMINOSES  
Subministrament: En camions cisterna que poden ser amb o sense aïllament ni sistema de 
calefacció, si han contingut altres líquids hauran d’estar completament nets abans de la 
càrrega. Les cisternes disposaran d’un element adient que permeti prendre mostres. 
Emmagatzematge: En un o varis tancs aïllats entre si amb boques de ventilació , comptaran 
amb aparells de mesura i seguretat, i disposaran de vàlvula per a presa de mostres. 
Les emulsions bituminoses de trencament lent (I.trencament 5 a 7), per a microaglomerats en 
fred i reciclats en fred, es transportaran en cisternes completes (>=90%), a temperatura < 
50 ºC. 
En emulsions de trencament lent (I.trencament 5 a 7) i  termoadherents (TER) que 
s’emmagatzemin més de 7 dies, caldrà assegurar la seva homogeneïtat prèviament a la posada 
a obra. 
Quan els tancs no disposin de mitjans de càr rega propis, les cisternes de transport 
estaran dotades de mitjans pneumàtics o mecànics per al tràfec ràpid. 
Les canonades i bombes utilitzades en el tràfec de l’emulsió cal que estiguin dispo sades 
de tal manera que sigui fàcil netejar-les desprès de cada aplicació. 
BETUMS ASFÀLTICS I BETUMS MODIFICATS AMB POLÍMERS: 
Subministrament: en camions cisterna amb sistema de calefacció i termòmetres de control de 
la temperatu ra situats a llocs visibles. Ha de disposar d’un sistema que permeti escalfar 
el betum quan per qualsevol anomalia la temperatura davalli fins a punt en que no pugui ser 
transportat, a més d’una và lvula per a poder prendre mostres. 
Emmagatzematge:  en tancs aïllats entre si, amb ventilació i sistemes de control. Els tancs 
estaran  calorifugats i proveïts de termòmetres visibles, i dotats de sistema de calefacció 
que eviti que la temperatura fixada per al seu emmagatzematge es desviï mes de deu graus 
Celsius (10ºC). Disposarà d’una una vàlvula per a presa de mostres.  
Quan els tancs no disposin de mitjans de càrrega propis, les cisternes de transport estaran 
dotades de mitjans pneumàtics o mecànics per a l seu tràfec ràpid. 
Les canonades i bombes utilitzades en el tràfec del betum hauran d’ estar calefactades i 
aïllades tèrmicament, i disposades per a ser netejades fàcilment desprès de cada aplicació. 
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BETUM MODIFICAT AMB POLÍMERS: 
Si no compleixen amb els valors d’estabilitat al emmagatzematge indicats a la taula 212.2 
del PG-3, els mitjans de transport i emmagatzematge disposaran de sistema 
d’homogeneització. 
En lligants amb sedimentació o que continguin pols de cautxú  de pneumàtics reciclats, els 
tancs d’emmagatzematge hauran de ser d’eix vertical, amb sistema d’agitació i recirculació, 
i sortida inferior amb forma troncocònica. 
 
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 de 21 de enero de 1988 sobre modificación de determinados artículos del Pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). 
* Orden de 8 de mayo de 1989 por la que se modifican parcialmente determinados preceptos 
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 
3/75). 
* Orden Circular 29/2011 Sobre el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de 
carreteras y puentes (PG-3). Ligantes bituminosos y microaglomerados en frío. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ 
Cada cisterna que arribi a l’ obra s’acompanyarà d’albarà i informació de l’etiquetat i 
marcatge CE corresponent . 
L’albarà  ha d’incloure: 
- Nom i direcció del fabricant 
- Data de fabricació i subministrament. 
- Identificació del vehicle que ho transporta 
- Quantitat subministrada 
- Denominació comercial i tipus de betum asfàltic o emulsió bituminosa subministrada. 
- Nom i direcció del comprador i destí 
- Referència de la comanda 
L’etiquetat i marcat CE ha d’incloure: 
- Símbol del marcatge CE. 
- Nombre d’identificació de l’organisme de certificació. 
- Nombre o marca identificativa i direcció del fabricant. 
- Dues últimes xifres de l’any en que es fixa el marcatge . 
- Nombre del certificat de control de producció. 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN EMULSIONS BITUMINOSES 
- Referència a la norma UNE EN 13808. 
- Descripció del producte: nom genèric, tipus i ús previst. 
Característiques de la EMULSIÓ: 
- Viscositat UNE EN 12846) 
- Adhesivitat NE EN 13614). 
- Índex de trencament UNE EN 13075-1, i estabilitat ciment UNE EN 12848). 
- Característiques del lligant residual per evaporació segons UNE EN 13074: 
 - Consistència a temperatura de servei intermig, penetració a 25ºC UNE EN 1426. 
 - Consistència a temperatura de servei elevada, punt de reblaniment UNE EN 1427. 
 - Cohesió lligant residual en emulsiones bituminoses modificades (pè ndul Vialit UNE 
EN 13588). 
- Característiques del lligant residual per evaporació segon UNE EN 13074, seguit 
d’estabilització segons UNE EN 14895 y envelliment segons UNE EN 14769 : 

- Durabilitat consistè ncia temperatura de servei intermig, penetració retinguda UNE 
EN 1426. 
- Durabilitat consistència temperatura de servei elevada, incremento punto 
reblaniment UNE EN 1427.  

 - Durabilitat cohesió  en emulsiones bituminoses modificades (pèndul Vialit UNE EN 
13588). 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ  EN BETUMS ASFÀLTICS I MODIFICATS: 
- Referè ncia a la norma UNE EN 12591 o UNE EN 13924. 
- Descripció del producte: nom genèric, tipus i ús previst. 
Característiques del Betums: 
- Consistència a temperatura de servei intermèdia, penetració a 25ºC UNE EN 1426. 
- Consistència a temperatura de servei elevada, punt de reblaniment UNE EN 1427. 
- Dependència de la consistència amb la temperatura UNE EN 13588 o UNE EN 13924. 
- Durabilitat consistència temperatura de servei intermèdia i elevada (resistència a 
l’envelliment UNE EN 12607-1. 
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- Consistència (força- ductilitat UNE EN 13589 i 13703), modificats amb polímers 
 - penetració retinguda UNE EN 1426 
 - increment del punt de reblaniment UNE EN 1427 
 - canvi de massa UNE EN 12607-1 
- Fragilitat a baixa temperatura de servei (punt fragilitat Fraass UNE EN 12593, només en 
betums UNE EN 12591 
- Recuperació elàstica a 25ºC UNE EN 13398 (modificats amb polímers). 
El subministrador aportarà informació sobre: 
- Temperatura màxima d’escalfament. 
- Rang de temperatura de la mescla i compactació. 
El plec de  prescripcions tècniques particulars o la DF podran exigir informació addicional 
sobre la resta de característiques de cada tipus de lligant hidrocarbonat. 
En Betums modificats amb polímers es podran demanar addicionalment el valor d’estabilitat a 
l’emmagatzematge segons UNE EN 13399 per a verificar els sistemes de transport i 
emmagatzematge 
OPERACIONS DE CONTROL EN BETUMS ASFÀLTICS: 
El control en la recepció es realitzarà per a cada cisterna arribada a l’obra prenent dues 
mostres d’un quilogram segons UNE EN 58 en el moment del transvasament del material de la 
cisterna al tanc de emmagatzematge. 
Sobre una mostra es determinarà la penetració segons UNE EN 1426 i la segona es conservarà 
fins esgotar el període de garantia.  
Control a l’entrada del mesclador. Un lot equivaldrà a la quantitat de 300 t de betum, que 
s’acceptarà o refusarà en bloc. La DF podrà fixar altre mida per al lot. 
De cada lot es prendran dues mostres d’un quilogram segons UNE EN 58, en algun punt entre 
la sortida del tanc d’emmagatzematge i l’entrada al mesclador. 
Sobre una mostra es realitzaran els següents assajos: 
- Determinació de la penetració UNE EN 1426 
- Punt de reblaniment UNE EN 1427 
i es calcularà l’índex de penetració UNE EN 12591 o UNE EN 13924 
La segona mostra es guardarà fins esgotar el període de garantia. 
Es podrà controlar addicionalment si la DF ho exigeix realitzant els assajos per a 
comprovar les característiques de les taules 211.2 de l’article 211 del PG-3, amb una 
freqüència d’una vegada  cada mes i com a mínim de tres vegades durant l’execució, i per a 
cada tipus de composició de betum. 
OPERACIONS DE CONTROL EN BETUMS MODIFICATS AMB POLÍMERS 
El control de recepció es  realitzarà sobre el subministrament en cisternes o la fabricació 
en obra. 
Per a cada cisterna amb betum modificat amb polímers arribat a obra es podran prendre dues 
mostres d’un quilogram segons UNE EN 58, en el moment del transvasament del material de la 
cisterna al tanc d’emmagatzematge. 
Sobre una mostra es realitzaran els següents assajos: 
- Determinació de la penetració UNE EN 1426 
- Punt de reblaniment UNE EN 1427 
- Recuperació elàstica UNE EN 13398 
 La segona mostra es conservarà fins esgotar el període de garantia. 
 Per a cada fabricació en obra es prendran mostres a les canonades de sortida de la 
instal·lació de fabricació del lligant, dos cada cinquanta i al menys dos cada jornada de 
treball, conservant una fins a la fi del període de garantia, i realitzant sobre l’altre 
els següents assajos: 
- Determinació de la penetració UNE EN 1426 
- Punto de reblaniment UNE EN 1427 
- Recuperació elàstica UNE EN 13398 
Control a l’entrada del mesclador. Quan es fabriqui betum en obra sense emmagatzematge 
intermedi previ a l’entrada al mesclador de la planta, no serà necessari control. 
Un lot equivaldrà a la quantitat de 300 t de betum modificat amb polímers que s’acceptarà o 
refusarà en bloc. La DF podrà fixar altres mides per al lot. 
De cada lot de betum es prendran dues mostres d’un quilogram segons UNE EN 58, en algun 
punt entre la sortida del tanc d’emmagatzematge i l’entrada al mesclador. 
Sobre una mostra es realitzaran els següents assajos: 
- Determinació de la penetració UNE EN 1426 
- Punt de reblaniment UNE EN 1427 
- Assaig de recuperació elàstica UNE EN 13398( a judici de la DF). 
La segona mostra es conservarà fins esgotar el període de garantia. 
Control addicional si la DF ho exigeix realitzant els assajos per a comprovar les 
característiques de les taules 212.2 del PG-3, amb freqüència d’una vegada cada mes i com a 
mínim de tres vegades durant l’execució, i per a cada tipus i composició de betum 
modificats. 
En el cas d’emmagatzematge dels betums modificats per perí odes >15 dies, es realitzaran 
previ al seu ús sobre dues mostres, una de la part superior i l’altra de la part inferior 
del dipòsit d’ emmagatzematge els següents assajos: 
- Penetració UNE EN 1426 
- Punt de reblaniment UNE EN 1427 
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Cas de no complir els valors estipulats, es procedirà a la seva homogeneïtzació i reali 
tzació de nous assajos o la seva retirada. La DF podrà disminuir els terminis anteriorment 
fixats en cas  de condicions atmosfèriques o d’obra anormals. 
OPERACIONS DE CONTROL EN EMULSIONS BITUMINOSES 
 Per a cada cisterna amb emulsió bituminosa arribada a l’obra es podran prendre dues 
mostres de dos quilograms seg ons UNE EN 58, en el moment del transvasament del material de 
la cisterna al tanc de  emmagatzematge. 
Sobre una mostra es realitzaran els següents assajos: 
- Càrrega de les partícules UNE EN 1430 
- Índex de trencament UNE EN 13075-1 
- Contingut d’aigua UNE EN 1428 
- Tamisatge UNE EN 1429 
La segona mostra es conservarà durant 15 dies per a realitzar assajos de contrast si fossin 
necessaris. 
Es controlarà en el moment de l’ús a la sortida del tanc de emmagatzematge. 
Un lot equivaldrà a la quantitat de 30 t o fracció diària d’emulsió bituminosa, en el cas 
de regs es considerarà la fracció  setmanal. La DF podrà fixar altres mides per al lot. 
De cada lot es prendran dues mostres de 2 quilograms segons UNE EN 58, a la sortida del 
tanc de emmagatzematge. 
Sobre una mostra es realitzaran els següents assajos: 
- Càrrega de partícules UNE EN 1430 
- Índex de trencament UNE EN 13075-1 
- Contingut d’aigua UNE EN 1428 
- Tamisatge  UNE EN 1429 
 La segona mostra es conservarà durant 15 dies per a realitzar  assajos de contrast si 
fossin necessaris. 
Es podrà controlar de forma addicional si la DF ho  exigeix realitzant els assajos per a 
comprovar les característiques de les taules 213.3 i 213.4 de l’article 213 del PG-3, amb 
freqüència d’una vegada cada mes i mínim de tres vegades, durant l’execució i per a cada 
tipus i composició d’emulsió. 
En el cas d’emmagatzematge de les emulsions per períodes  >15 dies o >7 dies per a 
emulsions de trencament lent o termoadherents, es realitzarà previ al ser ús  sobre dues 
mostres, una de la part superior i l’altre de la part inferior del tanc d’emmagatzematge 
els següents assajos: 
- Assaig de tamisatge UNE EN 1429 
- Assaig de contingut en betum asfàltic residual UNE EN 1431 
En cas de no complir els valors estipulats, es procedirà a la seva homogeneització i 
realització de nous assajos o la seva r etirada. El director de las obres podrà disminuir 
els terminis anteriorment fixats en cas de condicions atmosfèriques o d’obra anormals. 
Un cop al mes i un mínim de tres cops durant l’execució de l’obra, per cada tipus i 
composició d’emulsió  bituminosa, es realitzaran els assaigs necessaris per a la 
comprovació de les característiques. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
De forma general de cada cisterna arribada a l’o bra en el moment del transvasament al tanc 
d’emmagatzematge. 
CRITERI DE PRESA DE MOSTRES EN EMULSIONS BITUMINOSES 
A cada lot a la sortida del tanc d’emmagatzematge, en el moment d’ús. 
CRITERI DE PRESA DE MOSTRES EN BETUMS ASFÀLTICS 
 A cada lot en un punt entre la sortida del tanc d’emmagatzematge i el mesclador. 
CRITERI DE PRESA DE MOSTRES EN BETUMS MODIFICATS AMB POLÍMERS 
E n la fabricació a obra, a les canonades de sortida de la instal·lació. 
En cada lot en un punt entre la sortida del tanc d’emmagatzematge i el mesclador. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT  
La DF indicarà les mesures a adoptar en cas que els lligants hidrocarbonats no compleixin 
alguna de les especificacions establertes a les taules de l’artic le corresponent del PG-
3/75 per a cada lligant  
Emulsions bituminoses les taules 213.3 i 213.4 de l’article 213. 
Betums asfàltics la taula 211.2 de l’article 211. 
Betums asfàltics modificats amb polímers la taula 212.2 de l’article 212. 
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B06 - FORMIGONS DE COMPRA 
B064 - FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B064300C,B064500C,B064E26C. 

 
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-
90-100) 
- 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 
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]} 
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  (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): 
- 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: 
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┌────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│  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    │ 
│      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. 
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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 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:  
- 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 
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- 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 a l’article 81 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: 
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 a l’article 81 de la EHE-08:  N >= 1 
     - Altres casos:  N >= 3 
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- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 35 i <= 50 
     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia 
conforme a l’article 81 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 a l’article 81 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. 
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. 
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- 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 
 
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-
90-100) 
- 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 
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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 
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): 
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 



Página 27 de 127 
 

- 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    │ 
│      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: 
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- 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 
 
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 
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- 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:  
- 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 a l’article 81 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) 



Página 30 de 127 
 

- 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: 
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 a l’article 81 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 a l’article 81 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 a l’article 81 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. 
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, 
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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 
 
B06NN14C. 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
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. 
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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 
 
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). 
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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: 
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. 
 
 
B08 - ADDITIUS, ADDICIONS I PRODUCTES DE TRACTAMENT PER A FORMIGONS, MORTERS I 
BEURADES 
B081 - ADDITIUS I ADDICIONS PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B081C010. 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Additius són aquelles substàncies o productes que a l'incorporar-se als morters, formigons 
o beurades, en el moment de pastar-los o prèviament, en una proporció no superior al 5% del 
pes del ciment, produeixen modificacions al formigó,  morter o beurada, en estat fresc i/o 
endurit, d'alguna de les seves característiques, propietats habituals o del seu 
comportament. 
Addicions són aquells materials inorgànics, putzolànics, o amb hidraulicitat latent que, 
finament dividits, poden ésser afegits al formigó amb la finalitat de millorar algunes de 
les seves propietats o donar-li característiques especials. 
 S'han considerat els elements següents: 
- Colorant 
- Additius per a formigó: 
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     - Inclusor d’aire 
     - Reductor d’aigua/plastificant 
     - Reductor d’aigua d’alta activitat/superplastificant 
     - Retenidor d’aigua 
     - Accelerador d’adormiment 
     - Hidròfug 
     - Inhibidor de l'adormiment 
- Additius per a morters: 
     - Inclusor d’aire/plastificant 
     - Inhibidor de l’adormiment per a morter fortament retardat 
- Addicions: 
     - Cendres volants 
     - Fum de silici 
     - Escòria granulada 
ADDITIUS: 
El fabricant ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, ha de 
garantir-ne l'efectivitat i que no produeixi alteracions en les característiques mecàniques 
o químiques del formigó o morter. 
Ha de tenir un aspecte homogeni. 
El color ha de ser uniforme i s'ha d'ajustar a l'especificat pel fabricant. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu 
cas: 
Caracterí stiques essencials: 
- Efecte sobre la corrossió:  No ha d'afavorir la corrosió de l'acer embegut en el 
material. 
- Contingut en alcalins (Na2O, equivalent) (UNE-EN 480-12):  <= valor especificat pel 
fabricant 
Caracterí stiques complementàries: 
- Component actiu (UNE-EN 480-6):  Sense variacions respecte a l'espectre de referència 
especificat pel fabricant 
- Densitat relativa, en additius líquids (D) (ISO 758): 
     - D >= 1,10:  ± 0,03 
     - D <= 1,10:  ± 0,02 
- Contingut en extracte sec convencional (T) (EN 480-8): 
     - T >= 20%: >= 0,95 T, < 1,05 T 
     - T < 20% : >= 0,90 T, < 1,10 T 
- pH (ISO 4316):  ± 1 o dins dels límits declarats per el fabricant 
ADDITIUS I COLORANTS PER A FORMIGÓ: 
Els additius que modifiquin el comportament reològic del formigó o el temps d’ adormiment, 
hauran de complir les condicions de la UNE EN 934-2 . 
Limitacions d'ús d'additius 
- Clorur càlcic i productes amb clorurs, sulfurs, sulfits: prohibits en formigó armat i 
pretesat 
- Airejants: prohibits en pretesats ancorats per adherència 
- Plastificants amb efecte airejant: Seran admesos si l’aire oclós és <=6% en volum (UNE EN 
12350-7) 
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 
ADDITIUS PER A FORMIGONS: 
Caracterí stiques essencials: 
- Contingut total de clorurs (ISO 1158): <= 0,10%, <= valor especificat pel fabricant 
Caracterí stiques complementàries: 
- Contingut clorurs solubles en aigua (UNE-EN 480-10): <= 0,10%, <= valor especificat pel 
fabricant 
ADDITIU PER A FORMIGÓ  INCLUSOR D’AIRE: 
L'additiu airejant és un líquid per a incorporar durant el pastat del formigó o el morter i 
que té  per objecte produir fines bombolles d'aire separades i repartides uniformement, que 
serveixen per millorar el comportament envers les gelades. Aquestes condicions s'han de 
mantenir durant l'adormiment. 
Caracterí stiques essencials: 
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  >= 2,5% 
- Contingut d'aire total, en volum (UNE-EN 12350-7):  4 - 6% 
- Factor d'espaiament dels buits en el formigó endurit (UNE-EN 480-11): <= 0,200 mm 
- Resistència a compressió  a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó 
testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3):  >= 75% 
No s’han d’utilitzar agents airejants amb formigons excessivament fluids.  
La proporció d’aire al formigó s’ha de controlar de forma regular a l’obra. 
No es pot mesclar amb d’altres tipus d’additius sense l’autorització prèvia de la DF. 
Caracterí stiques complementàries: 
- Dià metre de les bombolles (D):  10 <= D <= 1000 micres 
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ADDITIU PER A FORMIGÓ , REDUCTOR D’AIGUA/PLASTIFICANT: 
L'additiu reductor d’ aigua/plastificant és un producte per a incorporar durant el pastat 
del formigó que té per objecte disminuir la quantitat d'aigua per a una mateixa consistè 
ncia o augmentar l’assentament en con per una mateixa quantitat d'aigua. 
Caracterí stiques essencials: 
- Reducció d'aigua (UNE-EN  12350-2 o EN 12350-5):  >= 5% 
- Resistència a compressió a 7 i 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó 
testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3):  >= 110% 
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2% 
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó  sense additiu, a igual consistència. 
 ADDITIU PER A FORMIGÓ REDUCTOR D’AIGUA D’ALTA ACTIVITAT/SUPERPLASTIFICANT: 
L’ additiu reductor d’aigua d’alta activitat /superplastificant, és un producte per a 
incorporar durant el pastat del formigó que té per objecte disminuir fortament la quantitat 
d’aigua per a una mateixa consistència o augmentar considerablement l’assentament en con 
per una mateixa quantitat d’aigua. 
Caracterí stiques essencials: 
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2% 
- Valors en relació al mateix formigó sense additiu a igual consistencia: 
     - Reducció d’ai gua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5):  >= 12% 
     - Resistència a compressió (UNE-EN 12390-3): 
          - 1 dia:  >= 140% 
         -  28 dies:  >= 115% 
- Valors en relació  al mateix formigó sense additu, a igual relació aigua/ciment: 
     - Consistència: 
          - Assentament en con (UNE-EN 12350-2):  >= 120 mm 
          - Escorriment (EN 12350-5):  >= 160 mm 
     - Manteniment de la consistència (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5):  >= 30 min després de 
l’addició, no ha de ser inferior a la consistència inicial 
     - Resistè ncia a compressió a 28 dies >= 90% 
     - Contingut en aire <= 2% en volum 
ADDITIU PER A FORMIGÓ, RETENIDOR D’AIGUA: 
 Additiu que redueix la pèrdua d’aigua, en dismunir l’exsudació. 
Caracterí stiques essencials: 
- Exsudació (UNE-EN 480-4):  <= 50% 
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2% 
- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó 
testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3):  >= 80% 
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó  sense additiu, a igual consistència. 
ADDITIU PER A FORMIGÓ, HIDRÒFUG: 
L'additiu hidròfug és un producte que s'afegeix al formigó o morter en el moment de pastar-
lo i que té com a funció principal incrementar la resistència al pas de l'aigua sota 
pressió a la pasta endurida. Actua disminuint la capilaritat. 
Caracterí stiques essencials: 
- Absorció capil.lar a 7 dies, en massa (UNE-EN 450-5):  <= 50% 
- Absorció capil.lar a 28 dies, en massa (UNE-EN 450-5):   <= 60% 
- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó  
testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3):  >= 85% 
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2% 
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó  sense additiu, a igual consistència. 
ADDITIU PER A FORMIGÓ, INHIBIDOR D'ADORMIMENT: 
L'additiu inhibidor de l'adormiment és un líquid que s'incorpora en el moment de pastar el 
formigó o morter i té per objecte retardar l'inici de l'adormiment. 
El retard de l'enduriment del formigó ha de ser de manera que, al cap de dos o tres dies, 
la resistència assolida sigui la mateixa que sense l'additiu. 
Caracterí stiques essencials: 
- Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2): 
     - Inici d'adormiment:  >= al del morter de referència + 90 min 
     - Final d'adormiment:  <= al del morter de referència + 360 min 
- Resistència a compressió del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense 
additiu (UNE-EN 12390-3): 
     - 7 dies:  >= 80% 
     - 28 dies:  >= 90% 
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2% 
- Reducció d’aigua:  >= 5% 
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó  sense additiu, a igual consistència. 
ADDITIU PER A FORMIGÓ , ACCELERADOR DE L’ADORMIMENT: 
L’additiu per a gunitats é s un producte per a incorporar durant el pastat del formigó que 
té per objecte accelerar el procés d'adormiment. 
S’ha de dosificar amb un sistema mecànic que asseguri la regularitat i la precisió  de la 
proporció desitjada d’additiu. 
Ha de ser compatible amb el ciment, àrids, fum de sílice i fibres, en ordre a garantir en 
el formigó projectat les condicions requerides de resistència, tant en primera edat com en 
la seva evolució en el temps i també en relació a la durabilitat de l’obra. 
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No ha de començar a actuar fins el moment d'afegir l'aigua. 
Caracterí stiques essencials: 
- Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2): 
     - Inici d'adormiment (a 20°C):  >= 30 min 
     - Final d'adormiment (a 5°C):  <=60% 
- Resistència a compressió del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense 
additiu (UNE-EN 12390-3): 
     - 28 dies: >= 80% 
     - 90 dies: >= que la del formigó d'assaig a 28 dies 
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2% 
Final de l'adormiment segons la dosificació (assaig Vicat): 
- 2%:  <= 90 min 
- 3%:  <= 30 min 
- 4%:  <= 3 min 
- 5%:  <= 2 min 
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó  sense additiu, a igual consistència. 
ADDITIUS PER A MORTERS: 
Caracterí stiques essencials: 
 - Contingut total de clorurs (ISO 1158):  <= valor especificat pel fabricant 
- Resistència a compressió a 28 dies (UNE-EN 1015-11):  >= 70% que la del morter testimoni 
Caracterí stiques complementàries: 
 - Contingut clorurs solubles en aigua (UNE-EN 480-10):  <= valor especificat pel fabricant  
ADDITIU PER A MORTER INCLUSOR D’AIRE/PLASTIFICANT: 
Additiu que millora la traballabilitat o que permet una reducció del contingut d’aigua, per 
incorporació en el pastat, d’una quantitat de petites bombolles d’aire uniformement 
distribuïdes, que queden retingudes desprès de l’enduriment. 
Caracterí stiques essencials: 
- Contingut d'aire (EN 1015-7 mètode A): 
      - Desprès d’un pastat normalitzat:  A= 17 ± 3% en volum  
      - Desprès d’1 h en repòs:  >= A - 3%  
      - Desprès d’un pastat llarg:  <= A + 5, >= A - 5% 
Caracterí stiques complementàries: 
- Reducció d'aigua en massa (UNE EN-480-13):  >= 8% 
 Els valors s'han pres en relació al mateix morter sense additiu, a igual consistència. 
 ADDITIU PER A MORTER INHIBIDOR DE L’ADORMIMENT: 
L'additiu inhibidor de l'adormiment s'incorpora en el moment del pastat i té per objecte 
retardar l'inici de l'adormiment. 
Caracterí stiques essencials: 
- Contingut d'aire (EN 1015-7 mètode A): 
      - Desprès d’un pastat normalitzat:  A= 17 ± 3% en volum  
      - Desprès de 28 h en repòs:  >= 0,70 A%  
      - Desprès d’un pastat llarg:  <= A + 5, >= A - 5% 
Caracterí stiques complementàries: 
- Consistència desprès de 28 h en repòs (EN 1015-4):  ± 15 mm  del valor inicial 
- Resistència a la penetració desprès de 52 h (EN 1015-9):  >= 5 N/mm2 que la del morter 
d’assaig amb additiu 
 Els valors s'han pres en relació al mateix morter sense additiu, a igual consistència. 
COLORANT: 
El colorant és un producte inorgànic en pols per a incorporar a la massa del formigó, 
morter o beurada durant el pastat, que té per objecte donar un color determinat al producte 
final. 
Ha de ser estable als agents atmosfèrics, la calç i als àlcalis del ciment; ha de ser 
insoluble en aigua, i no ha d’alterar el procés d’adormiment i enduriment, l’estabilitat de 
volum, ni les resistències mecà niques del formigó. 
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 
ADDICIONS: 
En aplicacions concretes de formigó d’alta resistència fabricat amb ciment tipus CEM I 
queda permesa l’ addició simultània de cendres volants i fum de silici  sempre que la 
quantitat de fum de silici no superi <=10% del pes del ciment  i la suma de les addicions 
(cendres volants+fum de silici) no superin <=20% del pes total del ciment 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretensades, es podran fer servir 
cendres volants com addició  en una quantitat <=20% del pes del ciment, o fum de silici en 
una quantitat <=10% del pes del ciment 
Si el formigó esta destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'ús 
de cendres volants o fum de silici per a la seva confecció. En estructures d'edificació si 
s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum 
de silici ha de superar el 10% del pes de ciment. 
Si al formigó s’addicionen cendres volants o fum de silici, s’haurà  de fer servir ciment 
del tipus CEM I 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
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- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
CENDRES VOLANTS: 
Cendres volants per a formigons són exclusivament els productes sòlids i en estat de fina 
divisió  provinents de la combustió de carbó bituminós polvoritzat, en les bòbiles de 
centrals termoelèctriques, i que són arrossegades pels gasos del procés i recuperat per 
precipitació electrostàtica o per captació mecànica. 
Les cendres volants s’han de poder utilitzar sempre que es consideri que no han de 
repercutir a les característiques ni a la durabilitat del formigó, i que no afavoriran la 
corrosió de les armadures. A més, s’ha d’utilitzar un ciment tipus CEM I (es donen 
recomanacions a la UNE 83414-EX), i el formigó haurà de disposar d’un certificat de 
garantia segons l’article 81º de la EHE. 
Resultats segons la UNE-EN 450-1: 
Característiques químiques, expressades en proporcions en pes de la mostra seca: 
- Contingut de sílice reactiva (UNE-EN 197-1):  >= 25% 
- Contingut de clorurs Cl- (UNE 80-217):  <= 0,10% 
- Contingut d'anhídrid sulfúric SO3 (EN 196-2):  <= 3,0% 
- Òxid de calci lliure (UNE_EN 451-1):  <= 1% 
 (S'admeten continguts fins al 2,5% sempre que l'estabilitat segons art. 4.3.3 UNE EN 450 
sigui < 10 mm) 
- Pèrdua per calcinació (1h de combustió)(EN 196-2):  <= 5,0% 
Característiques físiques: 
- Finor(% en pes retingut al tamís 0,045 mm)(UNE_EN 451-2): <= 40% 
- Índex d'activitat (EN 196-1): 
     - A 28 dies:  > 75% 
     - A 90 dies:  > 85% 
- Expansió pel mètode de les agulles (UNE-EN 196-3):  < 10 mm 
L’especificació relativa a l’expansió només  s’ha de tenir en compte si el contingut d’òxid 
de calci lliure supera l’1%, sense passar del 2,5 % 
Toleràncies: 
- Densitat sobre valor mig declari fabricant(UNE 80-122):  ± 150 kg/m3 
 - Pèrdua al foc:  + 2,0% 
 - Finor:  + 5,0% 
- Variació de la finor:  ± 5,0% 
 - Contingut de clorurs:  + 0,01% 
 - Contingut d'óxid de calci lliure:  +0,1% 
 - Contingut SO3:  + 0,5% 
 - Estabilitat:  + 1,0 mm 
 - Índex d'activitat:  - 5,0% 
 FUM DE SILICI: 
El fum de fum silici o microsilici és una addició en pols per a formigons projectats, que 
té per objecte millorar la seva treballabilitat, resistència a mig termini  i compacitat. 
És un subproducte de la reducció de quars de gran puresa amb carbó en forns elèctrics 
d’arc, del que s’obté  silici i ferrosilici. 
La DF pot acceptar la utilització d’un fum de silici que no compleixi els requisits 
anteriors, sempre i quan quedin garantits els requisits del formigó, tant en fresc com en 
endurit. 
Contingut d'òxid de silici (SiO2):  >= 85% 
 Contingut de clorurs Cl- (UNE 80-217):  < 0,10% 
 Pèrdua al foc (UNE_EN 196-2):  < 5% 
 Proporció de partícules inferiors a 1 micra: 90 -  95% 
Índex d'activitat (UNE_EN 196-1):  > 100% 
 Tolerància en pes:  ± 3 % del pes o volum 
ESCÒRIA GRANULADA: 
L’escòria granulada és escòria siderúrgica, que pot util itzar-se com a granulat fi en la 
confecció de formigons. 
Es considera granulat fi el que passa pel tamís 4 (UNE-EN 933-2). 
Ha de ser estable, és a dir no ha de contenir silicats inestables ni compostos ferrosos. 
No ha de contenir sulfurs oxidables. 
Contingut màxim de substàncies perjudicials en % en pes: 
- Terrossos d'argila: 1% 
- Material retingut pel tamís 0,063 (UNE 7-050) i que sura en un líquid de pes específic 20 
kN/m3 (UNE 7-244): 0,50 
- Compostos de sofre expressats en SO3- i referits al granulat sec: 2% 
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment:  Nul·la 
Pèrdua de pes màxim experimentada pels granulats en ser sotmesos a 5 cicles de tractament 
amb solucions de sulfat sòdic o sulfat magnèsic (UNE 7-136): 
- Amb sulfat sòdic:  <= 10% 
- Amb sulfat magnèsic:  <= 15% 
 ESCÒRIA GRANULADA PER A GRAVA-ESCÒRIA: 
Reactivitat (PG 3/75):  alfa > 20 
 Contingut d'aigua en pes (h) en funció del coeficient alfa de reactivitat: 
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- 20 < alfa <= 40:  h < 15% 
- 40 < alfa <= 60:  h < 20% 
- alfa > 60:  h < 25% 
 La corba granulomètrica ha de quedar dins dels límits següents: 

┌────────────────────────────────────────┐ 
│  Tamís UNE │ % Acumulatiu de granulats │ 
│            │       que hi passen       │ 
│────────────│───────────────────────────│ 
│      5     │         95 - 100          │ 
│    2,5     │         75 - 100          │ 
│    1,25    │          40 - 85          │ 
│    0,4     │          13 - 35          │ 
│    0,16    │           3 - 14          │ 
│    0,08    │           1 - 10          │ 
└────────────────────────────────────────┘ 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE EN ADDITIUS I COLORANTS: 
Subministrament: En envasos tancats hermèticament, sense alteracions i amb etiquetatge. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no s'alterin les seves 
característiques. 
El transport i emmagatzematge s'ha de fer de forma que s'eviti la contaminació i la 
variació de les propietats per factors físics o químics, com ara glaçades o altes 
temperatures. 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE D’ADDICIONS 
Subministrament: A granel en camions sitja hermètics. 
Emmagatzematge: En sitges hermètiques. Les sitges han de tenir pintada una franja vermella 
de 70 cm d'amplària. 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE D’ESCÒRIA GRANULADA: 
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: Protegides de contaminacions, especialment les del terra, i separant les 
diverses fraccions granulomètriques. 
 
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 
 
ADDITIUS PER A FORMIGONS: 
UNE-EN 934-2:2002 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para 
hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. 
UNE-EN 934-2:2002/A1:2005 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos 
para hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. 
UNE-EN 934-2:2002/A2:2006 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos 
para hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. 
ADDITIUS PER A MORTERS: 
UNE-EN 934-3:2004 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para 
morteros para albañilería. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. 
UNE-EN 934-3:2004/AC:2005 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos 
para morteros para albañilería. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y 
etiquetado. 
ADDICIONS PER A FORMIGONS: 
UNE-EN 450-1:2006 Cenizas volantes para hormigón. Parte 1: Definiciones, especificaciones y 
criterios de conformidad. 
UNE-EN 13263-1:2006 Humo de sílice para hormigón. Parte 1: Definiciones, requisitos y 
criterios de conformidad. 
ÚS PER A FORMIGONS: 
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 EN ADDITIUS: 
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 morter per a ram de paleta,  
 - Productes per a formigó:   
     - Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la 
Producció en Fàbrica  
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 El subministrament del producte ha de venir acompanyat del certificat de qualitat 
corresponent i la fitxa tècnica del fabricant. A més, ha d’incloure la designació de 
l’additiu d’acord a la norma UNE EN 934-2.  
El certificat ha d’indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, i  
indicar la seva funció principal; també ha de garantir la seva efectivitat i que no 
produeixi alteracions en les característiques mecàniques o químiques del formigó o morter.  
La documentació ha d’incloure també: 
- Nom del laboratori 
- Si no es un laboratori públic, ha d’exposar la declaració d’estar acreditat per a 
realitzar els assaigs 
- Data d’emissió del certificat 
- Garantia de que el tractament estadístic és equivalent 
L’entrega d’aditius haurà d’anar acomp anyada d’una full de subministrament proporcionat 
per el subministrador, on hi ha de constar com a mínim les següents dades: 
- Identificació del Subministrador 
- Número del certificat de marcatge CE 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Identificació del Peticionari  
- Data del lliurament 
- Quantitat subministrada 
- Designació de l’additiu  segons Art. 29.2 de la EHE-08 
- Identificació del lloc de subministrament 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS PER A FORMIGÓ: 
A l’embalatge o bé a l’albarà  de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a 
mínim: 
- Designació (d’acord amb l’apartat 8 de la norma UNE-EN 934-2) 
- El nom del lot i fàbrica de producció 
- Requisits per a l’emmagatzematge, inclòs límit de temps a partir del qual les propietats 
ja no estan garantides 
- Instruccions d’homogeneització abans del seu ús, en el seu cas 
- Instruccions d’us i precaucions relatives a la seguretat 
- Interval d’ús recomanat per el fabricant 
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s’ha 
d’acompanyar de la següent informació: 
     - Número d’identificació de l’organisme de certificació 
     - Nom o marca d’identificació del fabricant 
     - Les 2 últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge 
     - Referència a la norma EN 934-2 
     - Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst, etc.) 
     - Designació del producte 
     - Informació de les característiques essencials aplicables amb els valors declarats, 
en el seu cas 
 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS PER A MORTER: 
A l’embalatge o bé a l’albarà  de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a 
mínim: 
 - Designació (d’acord amb l’apartat 8 de la norma UNE-EN 934-3) 
- El nom del lot i fàbrica de producció 
- Requisits per a l’emmagatzematge, inclòs límit de temps a partir del qual les propietats 
ja no estan garantides 
- Instruccions d’us i precaucions relatives a la seguretat 
- Interval d’ús recomanat per el fabricant 
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s’ha 
d’acompanyar de la següent informació: ZA.3 
     - Número d’identificació de l’organisme de certificació 
     - Nom o identificació i direcció registrada del fabricant 
     - Les 2 últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge 
     - Número del certificat de conformitat CE del control de producció en fàbrica, en el 
seu cas 
     - Referència a la norma EN 934-3 
     - Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst, etc.) 
     - Designació del producte 
     - Informació de les característiques essencials aplicables amb els valors declarats, 
en el seu cas 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ  EN COLORANT PER A FORMIGONS: 
 El subministrament del producte ha de venir acompanyat del certificat de qualitat 
corresponent i la fitxa tècnica del fabricant. A més, ha d’incloure la designació de 
l’additiu d’acord a la norma UNE EN 934-2.  
El certificat ha d’indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, i  
indicar la seva funció principal; també ha de garantir la seva efectivitat i que no 
produeixi alteracions en les característiques mecàniques o químiques del formigó o morter.  
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La documentació ha d’incloure també: 
- Nom del laboratori 
- Si no es un laboratori públic, ha d’exposar la declaració d’estar acreditat per a 
realitzar els assaigs 
- Data d’emissió del certificat 
- Garantia de que el tractament estadístic és equivalent 
A la fulla de subministrament hi ha de constar: 
- Identificació del subministrador 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Identificació del peticionari 
- Data d’entrega 
- Designació de l’additiu 
- Quantitat subministrada 
- Identificació del lloc de subministrament 
 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDICIONS: 
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 formigons, morters i pastes:   
     - Sistema 1+: Certificació de Conformitat CE  
L’entrega d’addicions haurà d’anar acompanyada d’una full de subministrament  proporcionat 
per el subministrador, on hi han de constar com a mínim les següents dades: 
- Identificació del Subministrador 
- Número del certificat de marcatge CE, per les cendres volants i escòries granulades 
- Identificació de la instal·lació de procedència (central tèrmica o alt forn) per a 
cendres volants 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Identificació del Peticionari  
- Data del lliurament 
- Quantitat subministrada 
- Designació de l’addició segons Art. 30 de la EHE-08 
- Identificació del lloc de subministrament 
La documentació ha d’incloure també: 
- Nom del laboratori 
- Si no es un laboratori públic, ha d’exposar la declaració d’estar acreditat per a 
realitzar els assaigs 
- Data d’emissió del certificat 
- Garantia de que el tractament estadístic és equivalent 
 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CENDRES VOLANTS: 
Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El sí mbol normalitzat del 
marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: 
- Número d’ identificació de l’organisme de certificació 
- Nom o marca d’identificació i direcció registrada del fabricant 
- Les 2 últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge 
- Número del certificat de conformitat CE 
- Referència a la norma UNE EN 450-1 
- Descripció del producte: nom genèric, material i ús previst 
- Informació sobre característiques essencials (taula ZA.1) UNE-EN 450-1 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN FUM DE SILICI: 
Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El sí mbol normalitzat del 
marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: 
- Número d’identificació de l’organisme de certificació 
- Nom o marca d’identificació i direcció registrada del fabricant 
- Les 2 últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge 
- Número del certificat de conformitat CE 
- Referència a la norma UNE EN 13263-1 
- Descripció del producte: nom genèric, material i ús previst 
- Informació sobre característiques essencials (taula ZA.1) UNE-EN 13263-1 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Control del subministrament del material, amb recepció  del corresponent certificat de 
qualitat d’acord a les condicions exigides. 
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de 
suficient informació, ha de poder  determinar l’execució de comprovacions mitjançant 
assaigs. 
OPERACIONS DE CONTROL EN ADDITIUS PER A FORMIGÓ: 
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l’obra, s’han 
de realitzar els assaigs identificatius del producte (UNE-EN 934-2 ). 
OPERACIONS DE CONTROL EN ADDITIU INCLUSOR D’AIRE PER A FORMIGÓ: 
Cada cop que canviï  el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l’obra, s’ha 
de realitzar l’assaig de quantitat d’aire ocluït (UNE-EN 12350-7). 
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OPERACIONS DE CONTROL EN COLORANT: 
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l’obra, s’han 
de realitzar els assaigs identificatius del producte (UNE-EN 934-2 ). 
OPERACIONS DE CONTROL EN CENDRES VOLANTS: 
Cada cop que canviï  el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l’obra, s’han 
de realitzar els assaigs identificatius del producte: 
     - Determinació de la pèrdua per calcinació (UNE-EN 196-2) 
     - Determinació de la finor de mòlta (UNE-EN 451-2)  
     - Índex d’activitat resistent amb ciment pòrtland (UNE-EN 450-1) 
     - Estabilitat de volum (UNE-EN 196-3) 
     - Contingut de clorurs (UNE-EN 196-2) 
     - Percentatge d’òxid de calç lliure (UNE-EN 451-1) 
     - Contingut d’anhídrid sulfúric (UNE-EN 196-2) 
OPERACIONS DE CONTROL EN FUM DE SILICI: 
Cada cop que canviï  el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l’obra, s’han 
de realitzar els assaigs identificatius del producte: 
     - Determinació de la pèrdua per calcinació (UNE-EN 196-2) 
     - Índex d’activitat resistent amb ciment pòrtland (UNE-EN 13263-1) 
     - Contingut de clorurs (UNE-EN 196-2) 
     - Contingut d’òxid de silici (UNE-EN 196-2) 
OPERACIONS DE CONTROL EN ESCÒRIA GRANULADA: 
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l’obra, s’han 
de realitzar els assaigs identificatius del producte (UNE-EN 934-2 ). 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S’han de  seguir les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes UNE 
corresponents i a la EHE-08 en addició de fums  de sílice. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN ADDITIUS : 
La conformitat dels additius que disposin de marcatge CE, s’ha de comprovar mitjançant la 
verificació  documental de que els valors declarats en els documents que acompanyen al 
marcatge, permeten deduir el compliment de les especificacions contemplades en projecte i 
en l’article 29º de la EHE.  
 En el cas dels additius que no disposin del marcatge CE, el Constructor, o el 
Subministrador del formigó o dels elements prefabricats, haurà d’aportar un certificat d’ 
assaig, amb una antiguitat inferior a 6 mesos, realitzat per un laboratori de control 
autoritzat, que demostri la conformitat de l’additiu vers les especificacions de l’article 
29º de la EHE-08, amb un nivell de garantia estadí stica equivalent a l’exigit pels 
additius amb marcatge CE a la norma UNE EN 934-2. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN COLORANT: 
No s’han d’utilitzar  additius que no arribin correctament referenciats i acompanyats amb 
el corresponent certificat de garantia del fabricant. 
El Director d’obra ha de decidir l’acceptació d’ un producte colorant, així com el seu ús, 
a la vista dels resultats dels assaigs previs realitzats. 
 En el cas dels additius que no disposin del marcatge CE, el Constructor, o el 
Subministrador del formigó o dels elements prefabricats, haurà d’aportar un certificat d’ 
assaig, amb una antiguitat inferior a 6 mesos, realitzat per un laboratori de control 
autoritzat, que demostri la conformitat de l’additiu vers les especificacions de l’article 
29º de la EHE-08, amb un nivell de garantia estadí stica equivalent a l’exigit pels 
additius amb marcatge CE a la norma UNE EN 934-2. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN  ADDICIONS: 
Els assaigs de comprovació  del producte han de resultar conformes a les especificacions 
del plec. 
La conformitat de les addicions que disposin de marcatge CE, es comprovarà mitjançant la 
verifi cació documental de que els valors declarats en els documents que acompanyen al 
marcatge, permeten deduir el compliment de les especificacions contemplades en projecte i 
en l’article 30º de la EHE.  
 
 
B0A - FERRETERIA 
B0A1 - FILFERROS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A14200. 

 
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 
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 - 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 
 
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). 
 
 
B0B - ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 
B0B2 - ACER EN BARRES CORRUGADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0B2C000. 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
 Acer per a armadures passives d’elements de formigó: 
 S'han considerat els elements següents: 
- Barres corrugades 
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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 
- 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% 
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 - 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) ¦            ¦         ¦ 
¦----------¦-------------¦----------¦------------¦---------¦ 
¦ 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  
(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 
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(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 
- 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: 
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     - 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 
            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 
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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: 
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. 
 
 
B0E - MATERIALS BÀSICS D'AGLOMERATS DE CIMENT 
B0E245L1 - BLOCS DE MORTER DE CIMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0E245L1DZHE. 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peces de formigó fetes amb granulats densos, lleugers o amb la combinació d’ambdòs, 
utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estruc tures portants i no 
portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació com a enginyeria civil) 
S'han considerat els tipus següents: 
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 En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió: 
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat 
de no assolir-se inferior al 5%. 
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la 
categoria I. 
En funció  del volum i disposició de forats: 
- Peces massisses 
- Peces calades 
- Peces alleugerides 
- Peces foradades 
S'han considerat els acabats superficials dels blocs següents: 
- Llis 
 - Rugós 
 - Amb relleu especial 
 - Esmaltats 
 CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La peç a esta fabricada a base de ciment, granulats i aigua i pot contenir additius, 
addicions, pigments colorants o altres materials incorporats durant o desprès del procés de 
fabricació. 
Els extrems poden ser llisos o encadellats. 
No ha de tenir deformacions, balcaments, ni esvorancs a les arestes. 
No ha de tenir fissures i la seva textura superficial ha de ser l'adequada per a facilitar 
l'adherència del possible revestiment. 
El seu color ha de ser uniforme, estable i continu en tota la massa. 
 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. 
 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:  <= 50% 
- Alleugerit:  <= 60% 
- Foradat:  <= 70% 
Volum de cada forat: 
- Massís:  <= 12,5% 
- Calat, alleugerit, foradat:  <= 25% 
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: 
Caracterí stiques essencials: 
- Durabilitat (resistència gel/desgel) 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals: 
- Tolerà ncia en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat per el fabricant, amb 
indicació de la categoria 
- Gruix de la paret exterior (UNE-EN 772-16) 
 - Forma de la peça (UNE-EN 772-16, UNE-EN 772-2) 
- Resistència a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat per el fabricant, 
amb indicació de la categoria I o II 
- Estabilitat dimensional front l’humitat (UNE-EN 772-14):  <= valor declarat per el 
fabricant 
- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat per el fabricant 
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 presència d’humitat o en 
cares exposades a exteriors: 
- Absorció d’aigua (UNE-EN 772-11):  <= valor declarat per el fabricant 
Caracterí stiques essencials en peces per als usos previstos en l’apartat 4.1 del DB HE 1: 
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745) 
- Permeabilitat al vapor d’aigua (UNE-EN 1745) 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques: 
- Densitat aparent en sec (UNE-EN 772-13) 
- Tolerància de la densitat (UNE-EN 772-13):  ±10% 
- Percentatge de forats  (UNE-EN 772-16, UNE-EN 772-2) 
- Formació d’encaix:  <= 20% volum total 
 
 



Página 49 de 127 
 

- Blocs cara vista: 
     - Planor cares (UNE-EN 772-20):  El valor declarat per el fabricant ha d’estar dins 
dels límits especificats a la UNE-EN 771-3 
     - Aspecte superficial (UNE-EN 771-3) 
Caracterí stiques complementàries: 
- Resistè ncia a flexotracció (UNE-EN 772-6 ):  >= valor declarat per el fabricant 
- Densitat seca absoluta (UNE-EN 772-13) 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats sobre palets. 
 Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra 
ni amb substàncies o ambients que perjudiquin física o químicament el material constitutiu 
de la peça. S'ha d'evitar que es trenquin o s'escantonin. 
 
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 771-3:2004 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 3: Bloques 
de hormigón (áridos densos y ligeros). 
UNE-EN 771-3:2004/A1:2005 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 3: 
Bloques de hormigón (áridos densos y ligeros). 
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 DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Si el material ha de ser component del full principal del  tancament exterior d'un edifici, 
el fabricant ha de declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb 
l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1: 
- Absorció d’aigua per capil·laritat 
- Succió o tasa d’absorció d’aigua inicial (kg/m2.min)  
- Absorció d’aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3) 
El subministrador ha 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 (peces Categoria I*). * Peces amb una 
resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error inferior o igual al 5%. Es 
pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:   
     - Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la 
Producció en Fàbrica  
 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una 
resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error superior al 5%. Es pot 
determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:   
     - Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant  
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1) 
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de 
desembre i 1328/1995 de 28  de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha 
d'acompanyar de la següent informació: 
     - Numero d’identificació  del organisme notificat (només per al sistema 2+) 
     - Marca del fabricant i lloc d’origen 
     - Dos últims dígits del any en que s’ha imprès el marcat CE. 
     - Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu 
cas 
     - Referència a la norma UNE-EN 771-3 
     - Descripció de producte: nom genè ric, material, dimensions, .. i us al que va 
destinat. 
     - Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 771-3 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessà ries per assegurar la compatibilitat 
entre els diferents productes, elements i sistemes constructius. 
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 
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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. 
 Es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment 
del plec de condicions tècniques. 
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s’ ha de fer les comprovacions 
següents: 
- Abans de començar l’obra de cada 5.000 unitats que arribin a l’obra s’ha de determinar la 
resistència a compressió d’una mostra de 10 blocs, segons la norma UNE-EN 772-1. 
OPERACIONS DE CONTROL EN  ELEMENTS PER A PARETS ESTRUCTURALS: 
Les peces de categoria I tindran una resistè ncia declarada. El fabricant aportarà la 
documentació que acrediti que el valor declarat de la resistència a compressió s’obtingui 
segons estableix la UNE-EN 771-3 i assajades segons la UNE-EN 772-1, i l’existè ncia d’un 
pla de control de producció industrial que doni garanties. 
Les peces de categoria II t indran una resistència a compressió declarada igual al valor 
mig obtingut en assaig segons UNE-EN 772-1, tot i que el nivell de confiança pot resultar 
inferior al 95%.  
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. 
En  peces per a elements estructurals, el número de peces necessarie s per determinar la 
conformitat amb les especificacions declarades del fabricant seguirà les designacions de la 
taula A1 de la norma UNE-EN 771-3. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Si en els terminis establerts al començar l’obra no es fa l’entrega dels certificats de 
qualitat del  fabricant, es realitzarà una sèrie completa d’assaigs a les peces aplegades a 
càrrec del Contractista. 
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les 
condicions especificades. En cas d’ incompliment, es repetirà l’assaig, a càrrec del 
contractista, sobre el doble numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne  aquest, quan 
els resultats obtinguts sobre totes les peces resultin satisfactoris. 
 
 
B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS 
B96 - MATERIALS PER A VORADES 
B965 - PECES RECTES DE FORMIGÓ PER A VORADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B96511D0,B965A6D0,B965A5D0C10. 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peça prefabricada de formigó no armat de forma prismàtica, massissa i amb una secció 
transversal adequada a les superfícies exteriors a les que delimita. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Monocapa: Peça formada per un sol tipus de formigó 
- Doble capa: Peça amb diferents tipus de formigó en la seva estructura principal i en la 
seva capa superficial 
S'han considerat les formes següents: 
- Recta 
- Corba 
- Recta amb rigola 
- Per a guals 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. 
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes. 
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles. 
El cantells poden ser bisellats, arrodonits, corbs o xamfranats. 
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista. 
La textura i el color no han de presentar diferè ncies significatives respecte de qualsevol 
mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador. 
En el cas de peces bicapa, no ha d’existir separació entre les dues capes. 
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça. 
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La forma d'expressió de les mesures ha de ser: Alçària x amplària. 
Gruix de la capa vista:  >= 4 mm 
Classes en funció  de la resistència climàtica: 
- Classe 1 (marcat A):  sense mesura del % d’absorció d’aigua 
- Classe 2 (marcat B):  <= 6% d’absorció d’aigua 
- Classe 3 (marcat D):  valor mitjà <= 1 kg/m2 de pèrdua de massa desprès de l’assaig glaç 
-desglaç;  cap valor unitari > 1,5 
Classes en funció de la resistència al desgast per abrasió: 
- Classe 1 (marcat F):  sense mesura d’aquesta característica 
- Classe 3 (marcat H):  <= 23 mm 
- Classe 4 (marcat I):  <= 20 mm 
Classes en funció  de la resistència a flexió: 
- Classe 1 (marcat S):  valor mitjà: >= 3,5 MPa;  valor unitari: >= 2,8 MPa 
- Classe 2 (marcat T):  valor mitjà: >= 5,0 MPa;  valor unitari: >= 4,0 MPa 
- Classe 3 (marcat U):  valor mitjà: >= 6,0 MPa;  valor unitari: >= 4,8 MPa 
Les característiques dimensionals, físiques i mecà niques han de complir les 
especificacions de la norma UNE-EN 1340 i s'han de determinar segons aquesta norma. 
Toleràncies: 
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:  ± 1% al mm més pròxim, >= 4 
mm, <= 10 mm 
- Desviació d’altres dimensions, excepte el radi: 
     - Cares vistes:  ± 3% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 5 mm 
     - Altres parts:  ± 5% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 10 mm 
- Desviació màxima respecte de la planor i la rectitud en les cares planes i cantells 
rectes: 
     - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:  ± 1,5 mm 
     - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:  ± 2 mm 
     - Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària:  ±2,5 mm 
     - Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària:  ± 4 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
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 1340:2004 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
A l’albarà de lliurament, hi ha de constar la segü ent informació com a mínim: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data d’entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a 
l’ús 
- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a 
l’abrasió i la resistència a la flexió 
- Referència a la norma UNE-EN 1340 
- Identificació del producte 
- Marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de 
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
Sobre un 0,5 % de les peces, amb un mínim d’una unitat per paquet, o a l’embalatge quan no 
sigui reutilitzat, hi ha de constar la següent informació: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data de producció 
- Data d’entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a 
l’ús. 
- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a 
l’abrasió i la resistència a la flexió 
- Referència a la norma UNE-EN 1340 
- A l’embalatge: marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
El subministrador ha de  posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, 
la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de 
conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell o 
Classe: A1*. * Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al 
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foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, 
i les seves modificacions),  
 - Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits 
enfront del foc extern **. ** Decisió de la Comissió 2000/553/CE, modificada,  
 - Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació de 
vianants i de vehicles:   
     - Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant  
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- En cada subministrament, es realitzaran els controls segü ents: 
     - Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE-EN 
1339, UNE-EN 1340) i recepció del certificat de qualitat del fabricant. 
     - Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339, UNE-EN 1340) 
- P er a cada subministrador diferent, es prendran 3 mostres (sèries) de 3 peces cadascuna, 
per tal de realitzar els següents assaigs: 
     - Resistència a flexió (UNE-EN 1340) 
     - Absorció d’aigua (UNE-EN 1340) 
     - Resistència a compressió de testimonis extrets de les peces de vorada (UNE-EN 12390-
3) 
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: 
Les mostres es prendran a l’atzar segons les instruccions de la DF  i els criteris de la 
norma UNE-EN 1339, UNE-EN 1340. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No s’acceptaran les peces que no superin la inspecció  visual, que no estiguin correctament 
identificades o que no arribin acompanyades del certificat de qualitat del fabricant. 
La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomè tric, han de complir 
les especificacions del plec. En cas d’incompliment, s’incrementarà el control, en primer 
lloc, fins al 20% de les peces rebudes, i si continuen observant-se irregularitats, fins al 
100% del subministrament. 
En els assaigs de resistència a flexió i absorció d’aigua, s’han de complir,  en cada una 
de les 3 mostres, les condicions de valor mitjà i valor individual indicats a les 
especificacions. Si una sèrie no compleix aquest requisit, es podra n realitzar 
contrassaigs sobre dues mostres més (de 3 peces cadascuna) procedents del mateix lot, 
acceptant-ne el conjunt si ambdues resulten conformes a l’especifica’t. 
 
 
B966 - PECES CORBES DE FORMIGÓ PER A VORADES 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peça prefabricada de formigó no armat de forma prismàtica, massissa i amb una secció 
transversal adequada a les superfícies exteriors a les que delimita. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Monocapa: Peça formada per un sol tipus de formigó 
- Doble capa: Peça amb diferents tipus de formigó en la seva estructura principal i en la 
seva capa superficial 
S'han considerat les formes següents: 
- Recta 
- Corba 
- Recta amb rigola 
- Per a guals 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. 
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes. 
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles. 
El cantells poden ser bisellats, arrodonits, corbs o xamfranats. 
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista. 
La textura i el color no han de presentar diferè ncies significatives respecte de qualsevol 
mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador. 
En el cas de peces bicapa, no ha d’existir separació entre les dues capes. 
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça. 
La forma d'expressió de les mesures ha de ser: Alçària x amplària. 
Gruix de la capa vista:  >= 4 mm 
Classes en funció  de la resistència climàtica: 
- Classe 1 (marcat A):  sense mesura del % d’absorció d’aigua 
- Classe 2 (marcat B):  <= 6% d’absorció d’aigua 
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- Classe 3 (marcat D):  valor mitjà <= 1 kg/m2 de pèrdua de massa desprès de l’assaig glaç 
-desglaç;  cap valor unitari > 1,5 
Classes en funció de la resistència al desgast per abrasió: 
- Classe 1 (marcat F):  sense mesura d’aquesta característica 
- Classe 3 (marcat H):  <= 23 mm 
- Classe 4 (marcat I):  <= 20 mm 
Classes en funció  de la resistència a flexió: 
- Classe 1 (marcat S):  valor mitjà: >= 3,5 MPa;  valor unitari: >= 2,8 MPa 
- Classe 2 (marcat T):  valor mitjà: >= 5,0 MPa;  valor unitari: >= 4,0 MPa 
- Classe 3 (marcat U):  valor mitjà: >= 6,0 MPa;  valor unitari: >= 4,8 MPa 
Les característiques dimensionals, físiques i mecà niques han de complir les 
especificacions de la norma UNE-EN 1340 i s'han de determinar segons aquesta norma. 
Toleràncies: 
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:  ± 1% al mm més pròxim, >= 4 
mm, <= 10 mm 
- Desviació d’altres dimensions, excepte el radi: 
     - Cares vistes:  ± 3% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 5 mm 
     - Altres parts:  ± 5% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 10 mm 
- Desviació màxima respecte de la planor i la rectitud en les cares planes i cantells 
rectes: 
     - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:  ± 1,5 mm 
     - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:  ± 2 mm 
     - Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària:  ±2,5 mm 
     - Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària:  ± 4 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
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 1340:2004 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
A l’albarà de lliurament, hi ha de constar la segü ent informació com a mínim: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data d’entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a 
l’ús 
- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a 
l’abrasió i la resistència a la flexió 
- Referència a la norma UNE-EN 1340 
- Identificació del producte 
- Marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de 
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
Sobre un 0,5 % de les peces, amb un mínim d’una unitat per paquet, o a l’embalatge quan no 
sigui reutilitzat, hi ha de constar la següent informació: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data de producció 
- Data d’entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a 
l’ús. 
- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a 
l’abrasió i la resistència a la flexió 
- Referència a la norma UNE-EN 1340 
- A l’embalatge: marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
El subministrador ha de  posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, 
la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de 
conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell o 
Classe: A1*. * Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al 
foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, 
i les seves modificacions),  
 - Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits 
enfront del foc extern **. ** Decisió de la Comissió 2000/553/CE, modificada,  
 - Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació de 
vianants i de vehicles:   
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     - Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant  
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- En cada subministrament, es realitzaran els controls segü ents: 
     - Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE-EN 
1339, UNE-EN 1340) i recepció del certificat de qualitat del fabricant. 
     - Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339, UNE-EN 1340) 
- P er a cada subministrador diferent, es prendran 3 mostres (sèries) de 3 peces cadascuna, 
per tal de realitzar els següents assaigs: 
     - Resistència a flexió (UNE-EN 1340) 
     - Absorció d’aigua (UNE-EN 1340) 
     - Resistència a compressió de testimonis extrets de les peces de vorada (UNE-EN 12390-
3) 
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: 
Les mostres es prendran a l’atzar segons les instruccions de la DF  i els criteris de la 
norma UNE-EN 1339, UNE-EN 1340. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No s’acceptaran les peces que no superin la inspecció  visual, que no estiguin correctament 
identificades o que no arribin acompanyades del certificat de qualitat del fabricant. 
La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomè tric, han de complir 
les especificacions del plec. En cas d’incompliment, s’incrementarà el control, en primer 
lloc, fins al 20% de les peces rebudes, i si continuen observant-se irregularitats, fins al 
100% del subministrament. 
En els assaigs de resistència a flexió i absorció d’aigua, s’han de complir,  en cada una 
de les 3 mostres, les condicions de valor mitjà i valor individual indicats a les 
especificacions. Si una sèrie no compleix aquest requisit, es podra n realitzar 
contrassaigs sobre dues mostres més (de 3 peces cadascuna) procedents del mateix lot, 
acceptant-ne el conjunt si ambdues resulten conformes a l’especifica’t. 
 
 
B9E - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PANOTS I MOSAICS HIDRÀULICS 
B9E1 - PANOTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9E11200. 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peça prefabricada feta amb ciment, granulats i eventualment amb colorants, per a 
pavimentació. 
S'han considerat les peces següents: 
- Panot gris per a voreres 
 - Panot de color amb tacs per a pas de vianants 
 CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. 
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes. 
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles. 
El cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits. 
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista. 
La textura i el color no han de presentar diferè ncies significatives respecte de qualsevol 
mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador. 
Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigó , o bicapa, amb diferents tipus 
en la seva estructura principal i en la seva capa superficial. 
En el cas de peces bicapa, no ha d’existir separació entre les dues capes. 
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça. 
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix. 
Llargària:  <= 1 m 
Relació entre la llargària total i el gruix:  > 4 
Gruix de la capa vista:  >= 4 mm 
Les característiques dimensionals, físiques i mecà niques han de complir les 
especificacions de la norma UNE-EN 1339 i s'han de determinar segons aquesta norma. 
Toleràncies: 
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal: 
     - Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 
     - Classe 2 (marcat P): 
          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm 
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          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 
     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Desviació de l’amplària respecte de l’amplària nominal: 
     - Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 
     - Classe 2 (marcat P): 
          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm 
          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 
     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Desviació del gruix respecte del gruix nominal: 
     - Classe 1 (marcat N):  ± 3 mm 
     - Classe 2 (marcat P): 
          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 3 mm 
          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 
     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Diferència entre dues mesures de llargària, amplària i gruix d’una mateixa peça:  <= 3 mm 
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 
300 mm): 
     - Classe 1 (marcat J): 
          - Llargària <= 850 mm: 5 mm 
          - Llargària > 850 mm: 8 mm 
     - Classe 2 (marcat K): 
          - Llargària <= 850 mm: 3 mm 
          - Llargària > 850 mm: 6 mm 
     - Classe 3 (marcat L): 
          - Llargària <= 850 mm: 2 mm 
          - Llargària > 850 mm: 4 mm 
- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió 
màxima superior a 300 mm): 
     - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  1,5 mm 
          - Concavitat màxima:  1 mm 
     - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  2 mm 
          - Concavitat màxima:  1,5 mm 
     - Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  2,5 mm 
          - Concavitat màxima:  1,5 mm 
      - Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  4 mm 
          - Concavitat màxima:  2,5 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats sobre palets. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1339:2004 Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de  posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, 
la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de 
conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell o 
Classe: A1*. * Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al 
foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, 
i les seves modificacions),  
 - Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits 
enfront del foc extern **. ** Decisió de la Comissió 2000/553/CE, modificada,  
 - Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació de 
vianants i de vehicles:   
     - Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant  
A l’albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
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- Data en que el producte és declarat apte per a l’ús en el cas de que es lliure amb 
anterioritat a la mencionada data 
- Identificació del producte segons la classificació de la norma UNE-EN 1339 i els valors 
declarats pel fabricant: 
     - Dimensions nominals 
     - Resistència climàtica 
     - Resistència a flexió 
     - Resistència al desgast per abrasió 
     - Resistència al lliscament/patinatge 
     - Càrrega de trencament 
     - Comportament davant el foc 
- Referència a la norma UNE-EN 1339 
- Identificació del producte 
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de 
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El sí mbol normalitzat CE s’ha d’acompanyar de la 
següent informació: 
     - Nom o marca identificativa del fabricant 
     - Direcció registrada del fabricant 
     - Les 2 últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge 
     - Referència a la norma EN 1339 
     - El tipus de producte i l’ús o usos previstos 
     - Informació sobre les característiques/mandats a declarar 
Per als productes destinats a àrees exteriors de circulació de vianants i vehicles, 
incloses les zones delimitades per als transports públics, ha de constar a més: 
     - Resistència al trencament 
     - Resistència al patinat/lliscament 
     - Durabilitat 
Per als productes destinats a paviments d’ús interior: 
     - Reacció al foc 
     - Resistència a la ruptura 
     - Resistència al patinat/lliscament 
     - Durabilitat 
     - Conductivitat tèrmica (si procedeix) 
Els productes destinats a ús en cobertes: 
     - Comportament davant del foc extern:es considera satisfactori 
OPERACIONS DE CONTROL: 
- En cada subministrament, es realitzaran els controls segü ents: 
     - Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE-EN 
1339) i recepció del certificat de qualitat del fabricant. 
     - Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339) 
-  Per a cada subministrador diferent, es prendran 9 mostres (6 de 3 peces cadascuna i 3 de 
6 peces) per tal de realitzar els següents assaigs (UNE-EN 1339) 
     - Sobre 3 mostres de 3 peces: 
          - Absorció d’aigua 
          - Gelabilitat 
          - Permeabilitat i absorció d’aigua per la cara vista 
          - Resistència al xoc 
     - Sobre 3 mostres de 6 peces cadascuna 
          - Resistència a flexió 
          - Estructura 
          - Resistència al desgast per abrasió (2 peces de cada mostra) 
- Recepció  del certificat de garantia de qualitat del fabricant. En cas de que el material 
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 subministra rebut, segons control de producció 
establert en la marca de qualitat de producte. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres es prendran a l’atzar segons les instruccions de la DF  i els criteris de la 
norma UNE-EN 1339. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No s’acceptaran les peces que no superin la inspecció  visual, que no estiguin correctament 
identificades o que no arribin acompanyades del certificat de qualitat del fabricant. 
La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomè tric, han de complir 
les especificacions del plec. En cas d’incompliment, s’incrementarà el control, en primer 
lloc, fins al 20% de les peces rebudes, i si continuen observant-se irregularitats, fins al 
100% del subministrament. 
En els assaigs de control del lot, el resultat de cada sèrie (valor mitjà  dels resultats 
de les peces de cada mostra) ha de complir les especificacions. Si una sèrie no compleix 
aquest requisit, es podran realitzar contrassaigs sobre dues mostres mé s procedents del 
mateix lot, acceptant-se el conjunt si ambdues resulten conformes a l’especificat. 
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B9F - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9F15100T. 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peça prefabricada de formigó per a paviments d'ús exterior. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. 
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes. 
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles. 
El cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits. 
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista. 
La textura i el color no han de presentar diferè ncies significatives respecte de qualsevol 
mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador. 
Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigó , o bicapa, amb diferents tipus 
en la seva estructura principal i en la seva capa superficial. 
En el cas de peces bicapa, no ha d’existir separació entre les dues capes. 
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça. 
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix. 
Gruix de la capa vista:  >= 4 mm 
RAJOLES: 
Llargària:  <= 1 m 
Relació entre la llargària total i el gruix:  > 4 
Les característiques dimensionals, físiques i mecà niques han de complir les 
especificacions de la norma UNE-EN 1339 i s'han de determinar segons aquesta norma. 
Toleràncies: 
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal: 
     - Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 
     - Classe 2 (marcat P): 
          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm 
          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 
     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Desviació de l’amplària respecte de l’amplària nominal: 
     - Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 
     - Classe 2 (marcat P): 
          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm 
          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 
     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Desviació del gruix respecte del gruix nominal: 
     - Classe 1 (marcat N):  ± 3 mm 
     - Classe 2 (marcat P): 
          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 3 mm 
          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 
     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Diferència entre dues mesures de llargària, amplària i gruix d’una mateixa peça:  <= 3 mm 
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 
300 mm): 
     - Classe 1 (marcat J): 
          - Llargària <= 850 mm: 5 mm 
          - Llargària > 850 mm: 8 mm 
     - Classe 2 (marcat K): 
          - Llargària <= 850 mm: 3 mm 
          - Llargària > 850 mm: 6 mm 
     - Classe 3 (marcat L): 
          - Llargària <= 850 mm: 2 mm 
          - Llargària > 850 mm: 4 mm 
- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió 
màxima superior a 300 mm): 
     - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  1,5 mm 
          - Concavitat màxima:  1 mm 
     - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  2 mm 
          - Concavitat màxima:  1,5 mm 
     - Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  2,5 mm 
          - Concavitat màxima:  1,5 mm 
      - Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària: 
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          - Convexitat màxima:  4 mm 
          - Concavitat màxima:  2,5 mm 
LLAMBORDINS: 
Dimensió horitzontal de qualsevol secció transversal a 50 mm del cantell:  >= 50 mm 
Relació entre la llargària total i el gruix:  <= 4 
Les característiques dimensionals, físiques i mecà niques han de complir les 
especificacions de la norma UNE-EN 1338 i s'han de determinar segons aquesta norma. 
Toleràncies: 
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal: 
     - Llambordins de gruix < 100 mm:  ± 2 mm 
     - Llambordins de gruix >= 100 mm:  ± 3 mm 
- Desviació de l’amplària respecte de l’amplària nominal: 
     - Llambordins de gruix < 100 mm:  ± 2 mm 
     - Llambordins de gruix >= 100 mm:  ± 3 mm 
- Desviació del gruix respecte del gruix nominal: 
     - Llambordins de gruix < 100 mm:  ± 3 mm 
     - Llambordins de gruix >= 100 mm:  ± 4 mm 
- Diferència entre dues mesures del gruix d’una mateixa peça:  <= 3 mm 
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 
300 mm): 
     - Classe 1 (marcat J):  5 mm 
     - Classe 2 (marcat K):  3 mm 
- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió 
màxima superior a 300 mm): 
     - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  1,5 mm 
          - Concavitat màxima:  1 mm 
     - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  2 mm 
          - Concavitat màxima:  1,5 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades en palets. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva utilització. 
 
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 
 
LLAMBORDINS: 
UNE-EN 1338:2004 Adoquines de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 
RAJOLES: 
UNE-EN 1339:2004 Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de  posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, 
la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de 
conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 
     -  Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
A l’albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data en que el producte és declarat apte per a l’ús en el cas de que es lliure amb 
anterioritat a la mencionada data 
- Identificació d el producte segons la clasificació de la norma UNE-EN 1339 per a les 
rajoles i UNE-EN 1338 per als llambordins: 
     - Dimensions nominals 
     - Resistència climàtica 
     - Resistència a flexió 
     - Resistència al desgast per abrasió 
     - Resistència al lliscament/patinatge 
     - Càrrega de trencament 
     - Comportament davant del foc 
     - Conductivitat tèrmica 
- Referència a la norma UNE- EN 1339 en el cas de rajoles i a la UNE-EN 1338 en el cas de 
llambordins 
- Identificació del producte 
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- Marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de 
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s’ha d’acompanyar de la 
següent informació: 
     - Nom o marca identificativa del fabricant 
     - Direcció registrada del fabricant 
     - Les 2 últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge 
     - Referència a la norma: 
          - EN 1339 per a les lloses 
          - EN 1338 per als llambordins 
     - El tipus de producte i lluc a que es destina 
     - Informació sobre les característiques/mandats a declarar 
Per als productes destinats a àrees de circulació peatonal: 
     - Resistència al trencament 
     - Resistència al lliscament/patinatge 
     - Durabilitat 
Per als productes destinats a paviments d’ús interior: 
     - Reacció al foc 
     - Resistència al trencament 
     - Resistència al lliscament/patinatge 
     - Durabilitat 
     - Conductivitat tèrmica (si procedeix) 
Per als productes destinats a cobertes: 
     - Comportament davant del foc extern: es considera satisfactori 
 
 
B9H - MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9H11JE1,B9H11251,B9H1115A,B9H11151. 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Combinació d'un lligant hidrocarbonat, granulats (inclòs els pols mineral) amb ganulometria 
continua i, eventualment, additius, de manera que totes les partícules del granulat quedin 
recobertes per una pel·lícula homogènia de lligant, prèviament escalfats (excepte, 
eventualment, el pols mineral d'aportació ), la qual posada en obra es realitza a una 
temperatura molt superior a la d'ambient. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Mescla bituminosa continua: Mescla tipus formigó bituminós, amb granulometria continua i 
eventualment additius. 
- Mescla bituminosa drenant: Mescla amb proporció baixa de granulat fi, que te un cont 
ingut elevat en buits, per a us en capes de rodadura de 4 a 5 cm 
- Mesc la bituminosa discontinua: Mescla que els seus granulats tenen una discontinuïtat 
granulomè trica molt accentuada en els tamisos inferiors del granulat gros, per a capes 
primes amb gruixos compresos entre 20 i 30 mm 
- Mescla bituminosa discontinua  tipus SMA: Mescla que els seus granulats tenen una 
discontinuïtat granulomètrica molt accentuada en els t amisos inferiors del granulat gros, 
un contingut elevat de lligant hidrocarbonat i poden contenir additius. Es poden utilitzar 
en capes primes de rodadura de 20 a 40 mm o en capes intermitjes de gruix entre 50 i 90 mm. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La mescla ha de tenir un aspecte homogeni, sense segregacions o escuma. No ha d'e star 
carbonitzada o sobreescalfada. 
Requisits dels materials constitutius: 
- Ll igant utilitzat pot ser dels tipus següents: 
     - B: Betum de pavimentació segons UNE-EN 12591 
     - PMB: Betum modificat amb polímers segons UNE-EN 14023 
      - Betum de grau alt segons UNE-EN 13924 
     - BC: Betum de pavimentació  modificat amb cautxú 
     - PMBC: Betum modificat amb polímers, amb addició  de cautxú segons UNE-EN 14023 
 - En les mescles amb especificació empírica, el grau del betum ha de complir amb els 
valors especificats. 
 - En mescles amb especificació empírica per a capes de rodadura amb més del 10% en massa 
sobre el total de la mescla, d'asfalt reciclat provinent de mescles de betum de 
pavimentació, el lligant ha de complir amb l' especificat en l'apartat 4.2.2.2. de la UNE-
EN 13108-1 
- En mescles amb especificació empírica per a capes base o intermèdies amb més del 20% en 
massa sobre el total de la mescla, d'asfalt reciclat provinent de mescles de betum de 
pavimentació , el lligant ha de complir amb l'especificat en l'apartat 4.2.2.3. de la UNE-
EN 13108-1 
 - Els granulats i el filler afegit utilitzats en la mescla han de complir les 
especificacions de la UNE-EN 13043, en funció de l'ús previst 
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- El grau de betum de penetració ha d'estar inclòs entre els segü ents: 
     - Mescles discontinues BBTM:  35/50 i 160/220 
     - Mescles drenants:  35/50 i 250/330 
     - Mescles discontinues SMA: 30/45 i 330/430 
- El grau de betum modificat ha de complir amb els valors especificats 
- En mescles amb lligant de betum de penetració, amb mé s del 10% en massa sobre el total 
de la mescla, d' asfalt reciclat procedent de mescles de betum de penetració, el lligant ha 
de complir amb l'especificat en l' apartat 4.2.3. de la UNE-EN 13108-2 en mescles 
discontinues, de la UNE-EN 13108-5 en mescles tipus SMA i de la UNE-EN 13108-7 en mescles 
drenants. 
 - Els granulats i el filler afegit utilitzats en la mescla han de complir les 
especificacions de la UNE-EN 13043, en funció de l'ús previst 
 - La quantitat de filler afegit ha de ser l'especificada 
 - En mescles amb asfalt reciclat s'ha d'especificar la mescla origen de l'asfalt. 
- La granulometria màxima dels granulats de l'asfalt reciclat no ha de ser més gran que la 
granulometria mà xima de la mescla. Les propietats dels granulats de l'asfalt reciclat han 
de complir els requisits especificats per als granulats de la mescla. 
- Cal declarar la naturalesa i propietats dels additius utilitzats 
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 generals de la mescla: 
     - Composició: La granulometria s'ha d' expressar en percentatge en massa del granulat 
total. Els continguts de lligant i d'additius s'han d'expressar en percentatges en massa de 
la mescla total. Els percentatges que passen pels tamisos, amb excepció del tamís de 0,063 
mm, s'han d'expressar amb una aproximació de l'1%, per al contingut de lligant, el 
percentatge que passi pel tamís de 0,063 mm i qualsevol contingut d'additius, s'ha 
d'expressar amb una aproximació del 0,1% 
Els tamisos considerats son els de la sèrie bàsica més la sèrie 1, o la sèrie bàsica més la 
sè rie 2 segons la  norma UNE-EN 13043. 
      - Granulometria: Els requisits per a la granulometria s'han d'expressar en forma dels 
valors màxim i mínim per selecció dels percentatges que passen pels tamisos 1,4 D, D, 2 mm 
i 0,063 mm. 
Els requisits de l' envoltant de granulometria poden incloure els percentatges que passen 
per un o dos tamisos opcionals compresos entre D i 2 mm, i un tamís opcional de granulats 
fins compres entre 2 i 0,063 mm. No es permet una combinació de mides de tamisos de la 
sèrie 1 i de la sèrie 2. 
Els tamisos de mida D i els opcionals de mides incloses entre D i 2 mm s'han de seleccionar 
dels següents: 
- Mescles discontinues: 
          - Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 13043):  4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm 
          - Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 13043):  4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm 
- Mescles tipus SMA: 
          - Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 13043): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm, 16 mm, 
22,4 mm 
          - Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 13043): 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm, 
14 mm, 
- Mescles drenants: 
          - Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 13043): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm, 16 mm, 
22,4 mm 
          - Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 13043): 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm, 
14 mm, 16 mm, 20 mm 
         - El tamís opcional de granulats fins s'ha de seleccionar dins dels tamisos 
següents:  1 mm, 0,5 mm, 0,25 mm i 0,125 mm. 
     La composició de referència de la mescla ha d'estar dins de l' envoltant de 
granulometria, els límits globals de la qual s'especifiquen el les taules 1 i 2 de la UNE-
EN 13108-2 en mescles discontinues, de la UNE-EN 13108-5 en mescles tipus SMA i de la UNE-
EN 13108-7 en mescles drenants. 
     Els tamisos de mida D i de mides compreses entre D i 2 mm s'han de seleccionar dels 
següents: 
          - Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 13043 ): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm, 16 
mm, 22,4 mm, 31,5 mm 
          - Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 13043): 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm, 
14 mm, 16 mm, 20 mm, 31,5 mm 
     El percentatge que passa pels tamisos D, 2 mm i 0,063 mm de la corba granulomètrica 
seleccionada, no ha d'excedir dels valors màxim i mínim especificats  en la taula 1 o 2 de 
la UNE-EN 13108-1 
- Contingut de lligant:  El valor declarat per el fabricant ha de ser com a mí nim el 
corresponent a la categoria del producte segons l'especificat en la taula 3 de la UNE-EN 
13108-2 en mescles discontinues, de la taula 4 de la UNE EN 13108-5 en mescles tipus SMA i 
de la UNE-EN 13108-7 en mescles drenants. 
     -  Additius:  El fabricant ha d'especificar el tipus i la quantitat de cada additiu 
constitutiu 
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     - Contingut de forats (UNE-EN 13108-20): Ha d'estar entre els valors màxim i mínim 
seleccionats de les categories del contingut de forats de les taules 3 i 4 de la UNE-EN 
13108-1. 
     -  El material quan es descarregui del mesclador, ha de tenir un aspecte homogeni amb 
els granulats totalment recoberts pel lligant i no han de tenir evidències d'aglomeracions 
dels granulats fins 
     - Contingut de forats (UNE-EN 13108-20): Ha d'estar entre els valors màxim i mí nim 
seleccionats de les categories del contingut de forats de les taules 4 i 5 de la UNE-EN 
13108-2 en mescles discontinues,  de les taules 5 i 6 de la UNE-EN 13108-5 en mescles tipus 
SMA i de la UNE-EN 13108-7 en mescles drenants. 
- Escorriment del lligant (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser 
igual o  superior al corresponent a la categoria de escorriment del lligant - material 
máxim escorregut, segons l'especificat en la taula 9 de la UNE-EN 13108-5 en mescles tipus 
SMA. 
     - Sensibilitat a l'aigua (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser 
igual o superior al corresponent a la categoria de coeficient de resistència a la tracció 
indirecta ITSR, segons l'especificat en la taula 5 de la UNE-EN 13108-1. 
     - Sensibilitat a l'aigu a (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser 
igual o superior al corresponent a la categoria de coeficient de resistència a la tracció 
indirecta ITSR, segons l' especificat en la taula 6 de la UNE-EN 13108-2 en mescles 
discontinues, en la taula 10 de la UNE-EN 13108-5 en mescles tipus SMA  i en la taula 8 de 
la UNE-EN 13108-7 en mescles drenants 
      - Resistència a l'abrasió amb pneumàtics clavetejats (UNE-EN 13108-20): El valor 
declarat pel fabricant ha de ser igual o inferior al corresponent a la categoria del 
material, segons l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 13108-1. 
      - Resistència a la deformació permanent (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel 
fabricant ha de ser igual o inferior al corresponent a la categoria del material, segons 
l'especificat en les taules 7, 8 i 9 de la UNE-EN 13108-1. 
     - Reacció al foc: La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de 
determinar d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1. 
     -  Resistència als combustibles, en aeroports (UNE-EN 13108-20):  El material ha 
d'estar classificat en alguna de les categories següents: bona, moderada, pobre o sense 
requisit 
      - Resistència als fluids anti-gel, en aeroports  (UNE-EN 13108-20):  El valor 
declarat per el fabricant ha de ser igual o superior al corresponent a la classificació del 
material en alguna de les categories especificades en la taula 10 de la UNE-EN 13108-1. 
     - Resistè ncia als fluids anti-gel, en aeroports (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat 
per el fabricant ha de ser igual o superior al corresponent a la classificació del material 
en alguna  de les categories especificades en la taula 9 de la UNE-EN 13108-2 en mescles 
discontinues, en la taula 15 de la UNE-EN 13108-5 en mescles tipus SMA  i de la taula 11 de 
la UNE-EN 13108-7 en mescles drenants. 
      - Temperatura de la mescla (UNE-EN 12697-13):  En betum de grau de pavimentació la 
temperatura màxima de la mescla declarada per el fabricant, ha de ser menor que el límit 
superior especificat en la taula 11 de la UNE-EN 13108-1. El fabricant ha de declarar la 
temperatura mínima en el moment de distribució de la mescla. En betums modificats, de grau 
alt de duresa o additius, es pot aplicar temperatures diferents. En aquest cas aquestes 
temperatures han d'estar declarades per el fabricant. 
- Caracterí stiques de la mescla amb especificació empírica: 
     - Contingut d'asfalt reciclat procedent de mescles de betum modificat o amb additiu 
modificador i/o en mescles amb betum modificat o modificador: 
          - Capes de rodadura:  <= 10% en massa 
          - Capes de regularització, intermèdies o base:  <= 20% en massa 
      - Granulometria:  S'ha de complir l'especificat en l'article 5.3.1.2 de la UNE-EN 
13108-1 
     -  Contingut de lligant:  El valor declarat per el fabricant ha de ser com a mínim el 
corresponent a la categoria del producte segons l'especificat en la taula 13 de la UNE-EN 
13108-1 
     -  Additius:  El fabricant ha d'especificar el tipus i la quantitat de cada additiu 
constitutiu 
      - Valors Marshall, en aeroports (UNE-EN 13108-20):  Els valors declarats per el 
fabricant han de complir l'especificat en l'article 5.3.2 de la UNE-EN 13108-1, en funció 
de la categoria del material. 
     -  Percentatge de forats reblerts de betum (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat per 
el fabricant ha de complir els límits corresponents a la classificació del material en 
alguna de les categories especificades en les taules 18 i 19 de la UNE-EN 13108-1. 
- Percentatge de forats  en el granulat mineral (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat per 
el fabricant ha de ser igual o superior al  corresponent a la classificació del material en 
alguna de les categories especificades en la taula 20 de la UNE-EN 13108-1. 
- Contingut mínim de forats desprès de 10 revolucions (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat 
per el fabricant ha de complir els límits corresponents a la classificació del material en 
alguna de les categories especificades en la  taula 21 de la UNE-EN 13108-1. 
- Característiques de la mescla amb especificació fonamental: 
     - Contingut de lligant:  >=3% 
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     - Rigidesa (UNE-EN 13108-20):  Els valors declarats per el fabricant han de complir 
els valors màxim i mínim corresponents a la classificació del material en alguna de les 
categories especificades en les taules 22 i 23 de la UNE-EN 13108-1. 
      - Resistència a la deformació permanent. Assaig de compressió triaxial (UNE-EN 13108-
20):  Els valors declarats per el fabricant han de complir els valors màxims corresponents 
a la classificació  del material en alguna de les categories especificades en la taula 24 
de la UNE-EN 13108-1. 
     - Resistència a la fatiga (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat per el fabricant ha de 
complir el límit corresponent a la classificació del material en alguna de les categories 
especificades en la taula 25 de la UNE-EN 13108-1.  
MESCLES CONTINUES: 
La designació  del formigó asfàltic pot realitzar-se mitjançant dos sistemes: 
- Procediment empíric: Especificació de la dosificació i requisits dels materials 
constitutius 
- Procediment fonamental: Especificació de les característiques funcionals 
El Codi de designació de la mescla s'ha de formular: AC D surf/base/bin lligant 
granulometria: 
- AC: Formigó asfàltic 
- D: Granulometria màxima del granulat 
- surf/base/bin: us previst, capa de rodadura/base/intermitja 
- lligant: designació del lligant utilitzat 
- granulometria: designació del tipus de granulometria al que correspon la mescla; densa 
(D), semidensa (S) o grossa (G) 
- MAM:si la mescla es de mòdul alt 
 MESCLES BITUMINOSES DE MÒDUL ALT: 
El  contingut de materials procedents de fresat de mescles bituminoses en calent, no pot 
superar el 10% de la massa total de la mescla. 
Mòdul  dinàmic a 20ºC (UNE-EN 12697-26):  >= 11.000 MPa 
Resistè ncia a la fatiga (30Hz a 20ºC segons annex D UNE-EN 12697-24): >= 100 micres/m 
(valor de la deformació per a 1 milió de cicles) 
MESCLES DISCONTINUES BBTM: 
El  codi de designació de la mescla s'ha de realitzar segons la fórmula: BBTM D Classe 
lligant 
- BBTM: Mescla bituminosa per a capes primes 
- D: Granulometria màxima del  granulat contingut en la mescla (mm) 
- Classe: A, B, C o D 
- lligant: Desingació del lligant utilitzat 
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: 
- Resistència a l'abrasió amb pneumàtics clavetejats (UNE-EN 13108-20): El valor declarat 
pel fabricant ha de ser igual o inferior al corresponent a la categoria del material, 
segons l'especificat en la taula 7 de la UNE-EN 13108-2. 
- Estabilitat mecànica (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat per el fabricant ha de ser 
igual o inferior al corresponent a la categoria del material, segons l'especificat en la 
taula 8 de la UNE-EN 13108-2. 
- Temperatura de la mescla en betum de penetració (UNE-EN 12697-13):  Les temperatures de 
la mescla han d'estar incloses entre els lí mits següents. La temperatura màxima s'aplica 
en qualsevol lloc de la planta de producció, la temperatura mínima s'aplica a l'entrega: 
     - Grau 35/50, 40/60:  150 a 190ºC 
     - Grau 50/70, 70/100:  140 a 180ºC 
     - Grau 100/150, 160/220:  130 a 170ºC 
- En betums modificats o additius, es pot aplicar temperatures diferents. En aquest cas, 
aquestes temperatures han d'estar declarades per el fabricant. 
MESCLES DISCONTINUAS SMA: 
El codi de designació de la mescla s' ha de realitzar segons la fórmula: SMA D Classe 
lligant 
- SMA: Mescla bituminosa tipus SMA 
- D: Granulometria màxima del granulat contingut en la mescla (mm) 
- Classe: Cap o NR 
- lligant: Designació del lligant utilitzat 
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: 
- Resistència a l'abrasió amb pneumàtics clavetejats UNE-EN 13108-20: El valor declarat pel 
fabricant ha de ser igual o inferior al corresponent a la categoria del material, segons 
l'especificat en la taula 11 de la UNE-EN 13108-5. 
- Resistència a la deformació permanent UNE-EN 13108-20: El valor declarat per el fabricant 
ha de ser igual o inferior al corresponent a la categoria del material, segons 
l'especificat en la taula 13 de la UNE-EN 13108-5. 
- Temperatura de la mescla en betum de penetració UNE-EN 12697-13: Les temperatures de la 
mescla han d'estar incloses entre els límits següents. La temperatura màxima s'aplica en 
qualsevol lloc de la planta de producció, la temperatura mínima s' aplica a l'entrega: 
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- Grau 35/50, 40/60: 150 a 190ºC  
- Grau 50/70, 70/100: 140 a 180ºC  
- Grau 100/150, 160/220: 130 a 170ºC  
- En betums modificats o additius, es pot aplicar temperatures diferents. En aquest cas, 
aquestes temperatures han d'estar declarades per el fabricant. 
 MESCLES DRENANTS: 
El codi de designació de la mescla s'ha de realitzar segons la fórmula: PA D Lligant: 
- PA: Mescla bituminosa drenant 
- D: Granulometria màxima del granulat contingut en la mescla (mm) 
- Lligant: Designació del lligant utilitzat 
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: 
- Contingut d'asfalt reciclat procedent de mescles de betum modificat o amb additiu 
modificador  i/o en mescles amb betum modificat o modificador:  <= 10% en massa 
- Permeabilitat horitzontal o vertical mínimes (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat per el 
fabricant ha de ser com a mí nim el corresponent a la categoria del producte segons 
l'especificat en la taula 6 o 7 de la UNE-EN 13108-7 
- Pè rdua de partícules (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat per el fabricant ha de ser 
com a màxim el corresponent a la categoria del producte segons l'especificat en la taula 9 
de la UNE-EN 13108-7 
- Escorriment del lligant (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat per el fabricant ha de ser 
com a mínim el corresponent a la categoria del producte segons l'especificat en la taula 10 
de la UNE-EN 13108 -7 
- Afinitat entre betum i granulat en aeroports (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat per el 
fabricant ha de ser el corresponent a la  classificació del material en alguna de les 
categories especificades en la taula 12 de la UNE-EN 13108-7. 
- Temperatura de la mescla en betum de penetració  (UNE-EN 12697-13):  Les temperatures de 
la mescla han d'estar incloses entre els límits següents. La temperatura màxima s'aplica en 
qualsevol lloc de la planta de producció, la temperatura mínima s'aplica a l'entrega:  
     - Grau 35/50:  150 a 180ºC 
     - Grau 50/70:  140 a 175ºC 
     - Grau 70/100:  140 a 170ºC 
     - Grau 160/220:  130 a 160ºC 
- En betums modificats o additius, es pot aplicar temperatures diferents. En aquest cas, 
aquestes temperatures han d'estar declarades per el fabricant. 
CARACTERÍSTIQUES DE LES MESCLES PER A US EN CARRETERES: 
S' han considerat les mescles per a ferms de carreteres contemplades en l'article 542 del 
PG 3: 
- Mescla bituminosa: Formigó asfàltic per a us en ferms com a capa de rodadura, intermèdia, 
regularització o base 
- Mescla bituminosa de mòdul alt: Formigó asfàltic per a us en ferms com a capa intermèdia 
o base 
S'han considerat les mescles per a ferms de carreteres contemplades en l'article 543 del PG 
3: 
- Mescles discontinues: BBTM 8A, BBTM 11A, BBTM 8B, BBTM 11B 
- Mescles drenants: PA 11, PA 16 
- Mescles discontinues SMA: SMA 8, SMA 11, SMA 11NR, SMA 16 
No s'ha d'iniciar la fabricació de la mescla fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de 
treball. 
 El tipus de lligant hidrocarbonat segons la funció de la capa, ha d'estar entre els 
definits en la taula 542.1 del PG 3. 
El tipus de lligant hidrocarbonat ha d'estar entre els definits en la taula 543.1 del PG 
3/75. 
L'aportació de granulats procedents de fresat de mescles bituminoses en calent, en capes 
base i intermèdies ha de ser < 10% en massa total de la mescla, sempre que no provinguin de 
mescles que tinguin deformacions plàstiques. 
Si s'incorporen productes (fibres, materials elastomèrics, etc.), cal determinar la 
proporció i el lligant utilitzat, de manera que a més de les propietats addicional s, es 
garanteixi el comportament de la mescla mínim, similar al obtingut amb el lligant bituminós 
dels especificats en l'article 212 del PG 3. 
 Granulometria: Els requisits per a la granulometria s'han d'expressar en relació als 
granulats combinats, inclòs el pols mineral, per els tamisos: 45 mm, 32 mm, 22 mm, 16 mm, 8 
mm, 4 mm, 2 mm; 0,500 mm; 0,250 mm i 0,063 mm (UNE-EN 933-2), en funció del tipus de 
granulometria de la mescla, els valors han d'estar inclosos dins d' algun dels tamisos 
fixats en la taula 542.9 del PG 3. El valor s'ha d'expressar en percentatge del granulat 
total amb una aproximació de l'1%, amb excepció del tamís 0,063 que s'ha d'expressar amb 
una aproximació  del 0,1%. 
Granulometria: Els requisits per a la granulometria s'han d'expressar en relació  als 
granulats combinats, inclòs el pols mineral, per els tamisos: 22 mm, 16 mm, 11,2 mm, 8mm, 
5,6 mm, 4 mm, 2 mm; 0,500 mm; i 0,063 mm (UNE-EN 933-2), en funció  del tipus de 
granulometria de la mescla, els valors han d'estar inclosos dins d'algun dels tamisos 
fixats en la taula 542.9 del PG-3 per les mescles discontinues i les mescles poroses. En el 
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cas de les mescles tipus SMA els valors han d' estar inclosos dins dels tamisos fixats en 
aquest plec. El valor s'ha d'expressar en percentatge del granulat total amb una 
aproximació de l'1%, amb excepció del tamís 0,063 que s'ha d'expressar amb una aproximació 
del 0,1%. 
+------------------------------------------------------------------------------+ 
 
 
BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
BD1 - TUBS I ACCESSORIS PER A EVACUACIÓ VERTICAL D'AIGÜES RESIDUALS 
BD13 - TUBS DE MATERIALS PLÀSTICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD13179C. 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tubs de materials plàstics, per a conductes d’evacuació d’aigü es pluvials i residuals dins 
dels edificis. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Tubs i accessoris de PVC-U de paret massissa, fabricat segons norma UNE-EN 1329 
- Tubs i accessoris de PVC-U de paret estructurada, fabricat segons norma UNE-EN 1453 
- Tubs i accessoris de PP (polipropilè)  de paret massissa, fabricat segons norma UNE-EN 
1451 
-  Tubs i accessoris de PP (polipropilè) paret tricapa 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El fabricant ha de garantir que les característiques del material que composen els tubs i 
accessoris, així com les característiques generals, geomètriques, mecàniques i físiques 
dels tubs compleixen les normes UNE-EN corresponents, si és el cas.  
La superfície interna i externa del tub ha de ser llisa i neta. No ha de tenir defectes 
superficials com ara ratlles, bombolles, impureses o porus. 
El tub ha de tenir una superfície de color uniforme. 
Els tubs han de tenir els seus extrems acabats en un tall perpendicular a l’eix. 
El codi d’aplicació indica on es poden utilitzar els tubs: 
- “B” codi per a àrea d’aplicació dels components utilitzats per sobre del sòl en el 
interior de l’edifici o per a components a l’exterior de l’edifici fixats a la paret. 
- “D” codi per a àrea d’aplicació que es situa a menys d’1m de l’ edifici i on els tubs i 
accessoris estan enterrats i connectats als sistemes d’evacuació d’aigües residuals de 
l’edifici.  
- “BD” codi per a àrea d’aplicació B i D 
TUBS DE PVC-U DE PARET MASSISSA: 
Material del tub està format per PVC al que s’ afegeixen additius necessaris per a 
facilitar la fabricació dels components d’acord amb els requisits de la norma UNE-EN 1329-1 
Toleràncies: 
- Diàmetre exterior: 
     - 32-40-50-63:  0 a 0,2mm. 
     - 75-80-82-90-100-110-125:  0 a 0,3mm 
     - 140-160-180:  0 a 0,4mm 
     - 200-250:  0 a 0,5mm 
     - 350:  0 a 0,6mm 
- Gruix parets: 
     - àrea d’aplicació B 
          - 32-40-50-63-75-80-82-90-100:  3 a 3,5mm 
          - 110-125-140-160:  3,2 a 3,8mm 
          - 180:  3,6 a 4,2mm 
          - 200:  3,9 a 4,5mm 
          - 250:  4,9 a 5,6mm 
          - 315:  6,2 a 7,1mm 
     - àrea d’aplicació BD 
          - 75- 80-82-90-100:  3 a 3,5mm 
          - 110-125:  3,2 a 3,8mm 
          - 140:  3,5 a 4,1 mm 
          - 160:  4,0 a 4,6 mm 
          - 180:  4,4 a 5,0 mm 
          - 200:  4,9 a 5,6 mm 
          - 250:  6,2 a 7,1 mm 
          - 315:  7,7 a 8,7 mm 
TUBS DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA: 
Han d’estar formats per una capa interna i altre externa, llises, de PVC-U, compacte, entre 
les que s’ha introduï t material de PVC-U escumat o nervis de PVC-U compacte, d’acord amb 
els requisits indicats en la normativa UNE-EN 1453. 
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Només es poden utilitzar per a muntatge a l’interior dels edificis, àrea d’aplicació B 
Toleràncies: 
-  Diàmetre exterior: 
     - 32-40-50-63:  0 a 0,2mm. 
     - 75-80-82-90-100-110-125:  0 a 0,3mm 
     - 140-160-180:  0 a 0,4mm 
     - 200-250:  0 a 0,5mm 
     - 350:  0 a 0,6mm 
-  Gruix total de la paret: 
     - 32-40-50-63-75-80-82-90-100:  3 a 3,5mm 
     - 110-125-140-160:  3,2 a 3,8mm 
     - 180:  3,6 a 4,2mm 
     - 200:  3,9 a 4,5mm 
     - 250:  4,9 a 5,6mm 
     - 315:  6,2 a 7,1mm 
TUBS DE PP DE PARET MASSISSA: 
El compost que forma els tubs està construït de material a base de PP (polímer o copolí 
mer) al que se li afegeixen additius necessaris per a facilitar la fabricació dels 
components, d’acord amb UNE-EN 1451-1. 
Toleràncies: 
-  Diàmetre exterior: 
     - 32-40-50-63:  0 a 0,3mm. 
     - 75-80-90-100-110-125:  0 a 0,4mm 
     - 160:  0 a 0,5mm 
     - 200:  0 a 0,6mm 
     - 250:  0 a 0,8mm 
     - 315:  0 a 1,0 mm 
-  Gruix paret: 
     - Es variable segons diàmetre i sèrie del tub. UNE-EN 1451-1 
TUBS DE PP DE PARET TRICAPA: 
Toleràncies: 
Les toleràncies de diàmetre, gruix parets i longitud les especificarà el fabricant. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: Assentats 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 
 
TUBS DE PVC-U DE PARET MASSISSA: 
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 
TUBS DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA: 
UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared 
estructurada para evacuación de agua residuales (a baja y a alta temperatura) en el 
interior de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-
U). Parte 1: Requisitos para los tubos y el sistema. 
TUBS DE PP DE PARET MASSISSA: 
UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de 
aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los 
edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el 
sistema. 
TUBS DE PP DE PARET TRICAPA: 
* UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de 
aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los 
edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el 
sistema. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Els tubs han d’anar marcats segons la normativa corresponent a interval d’1 m. El marcatge 
ha de ser llegible després de l’ emmagatzematge, exposició a la intempèrie, instal·lació i 
posada a l’obra del tub. 
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El marcatge no ha de produir defectes al tub (fissures, disminució del gruix mínim de les 
parets, etc.). 
El marcatge ha de contenir com a mínim la següent informació: 
- Número de la norma (si en té d’obligat compliment) 
- Nom del fabricant i/o marca comercial 
- Diàmetre nominal 
- Gruix mínim de paret 
- Material 
- Codi de l’àrea d’aplicació 
- Rigidesa anular nominal (només pels tubs BD) 
- Informació del fabricant: any i mes de fabricació i identificador del lloc de fabricació 
- Prestacions en clima fred 
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: 
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: 
Segons criteri de la DF, podrà  ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la 
partida. 
 
 
BD7 - TUBS PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
BD7K - TUBS DE POLIPROPILÈ PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD7K3370,BD7K3340. 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
S'han considerat els tipus següents: 
- Tub de PP (polipropilè) de paret tricapa. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El fabricant ha de garantir que les característiques del material que composen els tubs i 
accessoris, així com les característiques generals, geomètriques, mecàniques i físiques 
dels tubs compleixen les normes UNE-EN corresponents, si és el cas.  
La superfície interna i externa del tub ha de ser llisa i neta. No ha de tenir defectes 
superficials com ara ratlles, bombolles, impureses o porus. 
El tub ha de tenir una superfície de color uniforme. 
Els tubs han de tenir els seus extrems acabats en un tall perpendicular a l’eix. 
Aquests tubs es col·locaran d’acord amb un codi d’aplicació: 
- “D” codi per a àrea d’aplicació que es situa a menys d’1m de l’edifici i on els tubs i 
accessoris estan enterrats i connectats als sistemes d’evacuació d’aigües residuals de 
d’edifici.  
- “U” codi per a àrea d’aplicació que es situa a més d’1m de l’ edifici al que es connecta 
el sistema de canalització enterrada. 
Els tubs han d’anar marcats segons la normativa corresponent a interval d’1 m. El marcatge 
ha de ser llegible després de l’ emmagatzematge, exposició a la intempèrie, instal·lació i 
posada a l’obra del tub. 
El marcatge no ha de produir defectes al tub (fissures, disminució del gruix mínim de les 
parets, etc.). 
El tub ha d’anar marcat amb la següent informació com a mínim: 
-  Codi de l’àrea d’aplicació (U o UD) 
-  Nom i/o marca comercial 
-  Dimensió nominal 
-  Gruix mínim de la paret 
-  Material (PVC-U) 
-  Rigidesa anular nominal 
- Informació del fabricant (període de fabricació i nom o codi de la ciutat de fabricació 
si el fabricant produeix en diferents ciutats. 
- Prestacions en clima fred (si és el cas) 
Toleràncies: 
Les toleràncies de diàmetre, gruix parets i longitud les especificarà el fabricant. 
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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 superfí cies planes, s'han de capicular les 
esbocadures per capes o bé situar-les en un mateix costat, i separar les capes per mitjà de 
separadors. L'alçària de la pila ha de ser <= 1,5 m. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
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 1852-1:1998 Sistema de canalización en materiales plásticos para saneamiento 
enterrado sin presión.Polipropileno (PP).Parte 1:Especificaciones para tubos,accesorios y 
el sistema. 
 
 
BDW - ACCESSORIS GENÈRICS PER A DESGUASSOS I BAIXANTS DE POLIPROPILÈ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDW3EJ00,BDW3EB00,BDW3B700. 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'accessoris (colzes, derivacions, reduccions, etc.) i d'elements especials 
(materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris) per a desguassos i baixants. 
 S'han considerat els elements següents: 
 - Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret massissa 
- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret estructurada 
- Elements especials per a baixants de fosa grisa 
- Elements especials per a baixants de planxa galvanitzada amb unió plegada 
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 
 
PVC-U PARET ESTRUCTURADA: 
* UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared 
estructurada para evacuación de agua residuales (a baja y a alta temperatura) en el 
interior de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-
U). Parte 1: Requisitos para los tubos y el sistema. 
PVC-U DE PARET MASSISSA: 
* 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 
* UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento 
enterrado sin presión. Poli-(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: 
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
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* UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento 
enterrado o aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: 
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
FOSA GRISA, PLANXA GALVANITZADA I PLOM: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BDY - ELEMENTS DE MUNTATGE PER A BAIXANTS I DESGUASSOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDY3EJ00,BDY3EB00,BDY3B700. 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'accessoris (colzes, derivacions, reduccions, etc.) i d'elements especials 
(materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris) per a desguassos i baixants. 
 S'han considerat els elements següents: 
 - Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret massissa 
- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret estructurada 
- Elements especials per a baixants de fosa grisa 
- Elements especials per a baixants de planxa galvanitzada amb unió plegada 
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 
 
PVC-U PARET ESTRUCTURADA: 
* UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared 
estructurada para evacuación de agua residuales (a baja y a alta temperatura) en el 
interior de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-
U). Parte 1: Requisitos para los tubos y el sistema. 
PVC-U DE PARET MASSISSA: 
* 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 
* UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento 
enterrado sin presión. Poli-(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: 
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
* UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento 
enterrado o aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: 
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
FOSA GRISA, PLANXA GALVANITZADA I PLOM: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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BM - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 
BM2 - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'EXTINCIÓ D'INCENDIS 
BM21 - HIDRANTS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Hidrants. 
S'han considerat els tipus següents: 
- De columna seca 
 - De columna humida 
 - Per a soterrar en pericó 
 CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els enllaços ràpids o racords han de tenir la forma i dimensions  especificades a la norma 
UNE 23400. 
Pressió de treball:  <= 30 bar 
 Material de construcció: Fosa 
Material dels eixos d'accionament de la vàlvula: Acer inoxidable 
Material de la vàlvula: Bronze 
Material de l'obturador de la vàlvula: Goma sintètica 
Material dels enllaços ràpids (racords) : Aliatge d'alumini per a forja anoditzat 
Gruix de l'anoditzat dels racords:  >= 20 micres 
 Característiques mecàniques del material dels racords: 
- Resistència a la tracció:  >= 290 N/mm2 
- Mòdul d'elasticitat:  >= 240 N/mm2 
- Allargament:  >= 8% 
- Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  95 aproximadament 
HIDRANT DE COLUMNA SECA: 
Ha d'estar format per: 
- Un cos superior que conté l'accionador de la vàlvula de tancament inferior i les boques 
de connexió amb enllaç rà pid amb una tapa agafada amb una cadena. 
- Un element intermedi que uneix el cos superior amb la vàlvula inferior. En cas d'impacte 
s'ha de trencar l'element intermedi del cos superior i l'eix d'accionament de la vàlvula 
que hi passa; així s'evita el desperfecte de la vàlvula. 
- Vàlvula de tancament inferior de comporta o de bola, que es connecta a la xarxa, en 
posició de tancament; ha de permetre buidar l'aigua dels dos elements superiors i evitar 
que es puguin gelar. 
Els tres elements han d'estar embridats entre ells. 
HIDRANT DE COLUMNA HUMIDA: 
Ha d'estar format per: 
- Un cos tubular amb un extrem tapat i l'altre amb una brida per a la seva connexió a la 
xarxa. 
- Dues vàlvules de tancament de comporta o de bola, situades a la part de l'extrem tapat, 
amb les boques de connexió proveïdes d'enllaç ràpid, amb tapes agafades amb una cadena. 
HIDRANT SOTERRAT EN PERICÓ: 
Ha d'estar format per: 
- Un pericó de registre 
 - Una vàlvula de tancament de comporta o de bola, amb una boca amb brida per a la seva 
connexió a la xarxa i amb una corba proveïda d'enllaç rà pid i d'una tapa agafada amb una 
cadena. 
El pericó ha de dur un joc de marc i tapa de fosa. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats en caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios. 
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i 
investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el 
Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI. 
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UNE 23400-2:1998 Material de lucha contra incendios. Rácores de conexión de 45 mm. 
UNE 23400-3:1998 Material de lucha contra incendios. Rácores de conexión de 70 mm. 
UNE 23400-4:1998 Material de lucha contra incendios. Rácores de conexión de 100 mm. 
UNE 23400-5:1998 Material de lucha contra incendios. Rácores de conexión. Procedimientos de 
verificación. 
HIDRANTS DE COLUMNA SECA: 
UNE 23405:1990 Hidrante de columna seca. 
HIDRANTS DE COLUMNA HUMIDA: 
UNE 23406:1990 Lucha contra incendios. Hidrante de columna húmeda. 
HIDRANTS SOTERRATS EN PERICÓ: 
UNE 23407:1990 Lucha contra incendios. Hidrante bajo nivel de tierra. 
 
 
BMY - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA 
INCENDIS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Accessoris per a instal·lacions de protecció contra incendis. 
 S'han considerat els elements següents: 
- Part proporcional d'elements especials per a detectors 
 - Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció 
 - Part proporcional d'elements especials per a sirenes 
 - Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma 
 - Part proporcional d'elements especials per a hidrants 
 - Part proporcional d'elements especials per a columnes seques 
 - Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi 
 - Part proporcional d'elements especials per a detectors-extintors automàtics 
 - Part proporcional d'elements especials per a vàlvules de control i d'alarma 
 - Part proporcional d'elements especials per a extintors. 
- Part proporcional d'elements especials per a parallamps. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser adequats per a la instal·lació i no han 
de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques 
d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions 
 Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels 
raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d’elements especials necessaris per al muntatge d’un element. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i 
investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el 
Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI. 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios. 
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D - Tipus Altres 
D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
D07 - MORTERS I PASTES 
D071 - MORTERS AMB ADDITIUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D0714821. 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas, i eventualment additius. 
S'han considerat els segü ents additius: 
- Inclusor d’aire 
- Hidròfug 
- Colorant 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tipus de ciment: 
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A 
- Ciments de ram de paleta MC 
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi 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. 
L'additiu s'ha d'afegir seguint les instruccions del fabricant, en quan a proporcions, 
moment d'incorporació a la barreja i temps de pastat i utilització. 
No s'han de mesclar morters de composició diferent. 
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- 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. 
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D0B - ACER FERRALLAT O TREBALLAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D0B2C100. 

 
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 
     - 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. 
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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). 
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E - PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ 
E4 - ESTRUCTURES 
E4B - ARMADURES PASSIVES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E4B24000. 

 
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: 
-  Elements estructurals de formigó armat 
- Ancoratge de barres corrugades en elements de formigó existents 
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 
Per armadures ancorades a elements de formigó existents inclou també: 
- Perforació del formigó 
- Neteja del forat 
- Injecció de l’adhesiu al forat 
- Immobilització de l’armadura durant el procés d’assecat de l’adhesiu 
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. 
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 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. 
Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de 
repartiment en mig d'aquest gruix, en la zona de tracció, segons s'especifica a l'article 
37.2.4.1 de la norma EHE, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats. 
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 
 Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de 
ser inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en 
funció de la classe d'exposició  ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el 
que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma. 
 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) 
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). 
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 
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS: 
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La llargà ria de la barra ancorada al formigó existent, i de la part lliure, han de ser les 
indicades a la DT, o en el seu defecte, superiors a la llargària neta d’ancoratge 
determinada segons l’article 69.5. 1.2 de la EHE. 
 
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. 
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS: 
El formigó on s’ha de fer l’ancoratge ha de tenir una edat superior a quatre setmanes. 
La perforació ha de ser recta i de secció circular. 
El diàmetre de la perforació ha de ser 4 mm més gran que el de la barra que s’ha d’ ancorar 
i 500 mm més llarg a la llargària neta d’ancoratge de la mateixa. 
La perforació s’ha de buidar de pols  abans de col·locar l’adhesiu. 
L’adhesiu s’ha de preparar seguint les tècniques del fabricant, i s’ha d’ utilitzar dins 
del temps màxim fixat per aquest. 
La temperatura del formigó a l’hora d’introduir l’adhesiu ha d’estar compresa entre 5º i 
40ºC. 
Al omplir la perforació amb l’adhesiu cal evitar que resti aire oclús. 
Cal recollir les restes d’adhesiu que surtin quan s’introdueixi la barra a la perforació. 
Una vegada introduïda la barra fins a la seva posició definitiva, no es pot rectificar la 
seva posició.  
 
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. 
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS: 
Unitat de barra ancorada, executada d’acord amb les especificacions de la DT. 
 
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. 
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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. 
 
 
E4E - ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT 
E4E29615 - PARETS D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Execució de parets estructurals portants o de travament, formades amb blocs de morter de 
ciment o d'argila expandida premoldejats, foradats o massissos, col·locats amb morter de 
ciment, morter mixt o morter de ciment blanc i sorra de marbre, per a quedar vist o per a 
revestir. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de les parets  
- Col·locat i aplomat de les mires de referència a les cantonades 
- Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils 
- Col·locació de plomades en arestes i voladissos 
- Col·locació de blocs humitejant la superfície de contacte amb el morter 
- Repà s dels junts i neteja del parament 
- Protecció de l'estabilitat del mur en front a les accions horitzontals 
- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i les temperatures elevades 
- Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, pelades i de les esquitxades de morter 
CONDICIONS GENERALS: 
La paret ha de ser estable, resistent i ha d'estar aplomada. 
En l’execució de l’element s’han de complir les prescripcions establertes en l’article 3 de 
la norma DB-SE-F, en especial les que fan referè ncia a la durabilitat dels component: 
peces, morters i armadures, en el seu cas, en funció de les classes d’exposició. 
Les filades han de ser horitzontals. 
Les peces han d’estar col·locades a trencajunt.  
Els junts han d'estar plens de morter. 
Per a la realització de totes les singularitats, els junts han de coincidir amb el modulat 
general. 
La paret ha d'estar travada en els acords amb altres parets. 
 En les cantonades i trobades amb d’altres parets, el cavalcament de les peces no ha de ser 
més petit que el través de la peça. 
Si l'acord amb d'altres parets és articulat, la unió s'ha de fer per mitjà d'elements 
auxiliars, d'acord amb els criteris fixats per la DF. 
Les obertures han de portar una llinda resistent. 
El coronament d'ampits s'ha de fer amb peces llinda plenes de formigó i armades. 
Els brancals i les peces que formen els junts de control han de ser senceres, plenes de 
formigó i armades, formant un pilar del terra al sostre. 
 El recolzament del sostre a la paret ha de ser suficient per a transmetre-li tots els 
esforços i en qualsevol cas ha de ser com a mínim 65 mm. 
Ha d’haver-hi els junts de dilatació necessaris per tal de permetre els moviments de 
l’element sense que aquest quedi afectat en les seves prestacions. La forma, disposició i 
dimensions dels junts han de complir l’especificat a la DT. 
 Les regates, en el seu cas, han de complir l’especificat en el seu plec de condicions. 
En murs de gruix < 200 mm,  el reenfonsat dels junts, en el seu cas, ha de tenir una 
fondària <= 5 mm. 
 Gruix dels junts: 
- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2):  8-15 mm 
- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2):  1- 3 mm 
Cavalcament de la peça en una filada:  >= 0, 4 x gruix de la peça, >= 40 mm 
Massissat del junt vertical: 
- Alçària de morter:  Gruix de la peça 
- Fondària del morter:  >= 0,4 x través de la peça 
Recolzament de cà rregues puntuals:  >= 100 mm 
Toleràncies d'execució: 
L’element executat ha de complir les toleràncies definides a la DT o en el seu defecte, les 
següents: 
- Replanteig d'eixos parcials: ± 10 mm 
- Replanteig d'eixos extrems: ± 20 mm 
- Distància entre obertures:  ± 20 mm 
- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total 
- Horitzontalitat de les filades: ± 2 mm/m; ± 15 mm/total 
- Gruix dels junts: ± 2 mm 
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- Aplomat en una planta: ± 20 mm 
- Aplomat total:  ± 50 mm 
- Axialitat:  ± 20 mm 
- Planor dels paraments en 1 m :  ± 5 mm 
- Planor dels paraments en 10 m:  ± 20 mm 
- Gruix: 
     - Fàbrica al llarg o través:  + 5% 
     - Altres fàbriques:  ± 25 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense 
pluja. Fora d'aquests lí mits, s'ha de revisar l'obra executada les 48 h abans i s'han 
d'enderrocar les parts afectades. 
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts 
que s'han fet. 
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres. 
S'ha d'humitejar la zona del junt del bloc per col·locar. No s'ha d'humitejar si el bloc 
conté additiu hidrofugant. 
Les peces que han de reblir-se de formigó han de tenir la humitat necessària abans de 
l'abocada, per tal de no absorbir l'aigua del formigó. Si el bloc conté additiu 
hidrofugant, ha d'estar sec. 
Les peces s’han de col·locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti 
la dimensió de la peça, fins que el morter sobresurti per els junts horitzontal i vertical.  
No es poden moure  les peces una vegada col·locades. Per corregir la posició s'ha de treure 
la peça i el morter i tornar-l a a col·locar. 
El formigó  de brancals, de junts de control i d'acords de parets, s'ha d'abocar per 
tongades, i ha de quedar compactat i sense buits dins de les peces. 
En el moment de l’ abocada la fàbrica ha de tenir la resistència necessària per tal de 
suportar la pressió del formigó fresc. 
Cal protegir l’obra executada de les accions físiques o climàtiques fins que hagi assolit 
la resistència suficient. 
Quan s’ interromp l’execució, cal protegir el coronament dels murs per tal d’evitar l’acció 
de l’aigua de pluja sobre els materials. 
Durant l’adormiment s’ha de mantenir l’humitat de l’element, principalment en condicions 
climàtiques desfavorables (temperatura alta, vent fort, etc.). 
Cal estintolar provisionalment  els elements que queden temporalment inestables, sotmesos a 
les accions del vent, de l’execució de l’obra o d’altres. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superficie 
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% 
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l’amidament inclou la feina 
de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 1 00% del forat cal amidar també 
aquests paraments. 
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és 
ara bastiments, excepte en el cas de forats de mé s de 4,00 m2 en què aquesta col·locació 
es compta a part. 
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a 
brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment 
conformen la unitat. 
 
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 I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Comprovació del replanteig de la planta i de l’ alçat dels tancaments. 
- Inspecció abans, durant i després de l’execució de les parets de cà rrega de blocs dels 
següents punts: 
     - Humitat dels blocs 
     - Col·locació 
     - Obertures 
     - Travat 
     - Junts de control 
- Presa de coordenades i cotes de totes les parets abans d’entrar en càrrega. 
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CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
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 D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Quan s’observin irregularitats de replanteig, s’hauran de corregir abans d’aixecar el mur. 
No s’ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els 
defectes d’execució. 
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del 
Contractista. 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
 
 
ED - INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ 
ED1 - DESGUASSOS, BAIXANTS I AÏLLAMENTS I ACCESSORIS DE DESGUASOS I BAIXANTS 
ED11 - DESGUASSOS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Desguassos d'apare lls sanitaris amb tub de PVC o polipropilè, des de l'aparell fins al 
baixant, caixa sifònica o clavegueró. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació dels tubs 
- Fixació dels tubs 
- Col·locació d'accessoris 
- Execució d'unions necessàries 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El ramal muntat ha  de ser estanc, no ha de presentar exsudacions ni ha d’estar exposat a 
obstruccions. 
El ramal no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent,  reduccions de secció en 
cap punt. 
Els trams instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. 
Els canvis de direcció s’han de fer amb peces especials. 
No han de quedar ramals enfrontats sobre una mateixa canonada col·lectiva 
Quan es subjecten a paraments verticals, aquests han de tenir un gruix mínim de 9 cm. 
Les subjeccions per a penjar el tub del sostre han de portar folre interior elàstic i han 
de ser regulables. 
Els trams que vagin encastats han d’anar aïllats i no s’han de subjectar amb guix o morter. 
El pas a través d’ elements estructurals s’ha de fer amb contratub amb una franquícia 
mínima de 10 mm que s’ha d’ataconar amb massilla asfàltica o material elàstic. 
Separació de les subjeccions: 
- Per a tubs de diàmetre <= 50 cm:  70 cm 
- Per a tubs de diàmetre > 50 cm:  50 cm 
Llargària del ramal: 
- Ramal connectat a caixa sifònica:  <= 2,5 m 
- Ramal d’aparells amb sifó individual:  <= 4 m 
- Ramal o maniguet de connexió del inodor:  <= 1 m 
Pendent del ramal: 
- Ramal connectat a caixa sifònica:  2 al 4 % 
- Ramal d’aparells amb sifó individual: 
     - Banyeres i plats de dutxa:  <= 10 % 
     - Aigüeres, safareigs, lavabos i bidets:  2,5 al 5 % 
Radi interior de les curvatures:  >= 1,5 x D tub 
  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El procés d’instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS. 
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ED7 - CLAVEGUERONS 
ED7K - CLAVEGUERONS AMB TUB DE POLIPROPILÈ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
ED7K337A,ED7K33AA,ED7K3301. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de clavegueró amb tub de polipropilè. 
S’han considerat les col·locacions següents: 
- Penjat del sostre 
- En rasa, sobre llit d’assentament de sorra 
- En rasa, sobre llit d’assentament de sorra i amb reblert de sorra 
- En rasa, sobre solera de formigó i llit d’assentament de sorra 
- En rasa, sobre solera de formigó, llit d’assentament de sorra i amb reblert de sorra 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Penjat del sostre: 
- Col·locació de les abraçadores de subjecció del tub 
- Col·locació i unió dels tubs 
- Col·locació de les peces necessàries en els punts singulars (per a canvis de direcció, 
connexions, etc.) 
- Realització de proves sobre la canonada instal·lada 
En rasa: 
- Execució  de la solera de formigó, en el seu cas 
- Preparació del llit amb sorra compactada 
- Col·locació dels tubs 
- Segellat dels tubs 
- Realització de proves sobre la canonada instal·lada 
- Rebliment amb sorra fins a la cota indicada a la partida d’obra, en el seu cas 
CONDICIONS GENERALS: 
El tub ha de seguir le s alineacions indicades a la DT. Ha de quedar a la rasant prevista i 
amb el pendent definit per a cada tram. 
El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un 
ressalt <= 3 mm. 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i 
no han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 
El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més 
gran. 
La franquícia entre el tub i el contratub s'ha d'ataconar amb massilla. 
Les unions entre els tubs han d’estar fetes amb els procediments i materials aprovats pel 
fabricant. 
El clavegueró no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció 
en cap punt.  
Ha de ser estanc a l’aigua a una pressió >= 0,3 bar i <= 1 bar 
 Ha de ser estanc a l’aire a una pressió >= 0,5 bar i <= 1 bar 
 Ha de ser estanc al fum a una pressió de gasos de 250 Pa 
PENJAT DEL SOSTRE: 
El clavegueró  muntat ha de quedar fixat sòlidament a l'obra, amb el pendent determinat per 
a cada tram. 
Els tubs s’han de subjectar per mitjà d’abraçadores, repartides a intervals regulars. 
Les abraç adores han de ser regulables, de ferro galvanitzat i amb folre interior elàstic. 
Els trams instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. 
Els trams rectes, els acoblaments i els canvis de direcció han de disposar de registres 
formats per peces especials. 
Separació entre registres:  <= 15 m 
Pendent:  >= 1 % 
Distància entre les abraçadores:  <= 150 cm 
 Fletxa:  <= 0,3 cm 
Separació amb la cara inferior del sostre:  >= 5 cm 
Franquí cia entre tub i contratub:  10 – 15 mm 
COL·LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA: 
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. 
Els tubs han de quedar rec olzats en tota la seva llargària sobre un llit de material 
granular o terra lliure de pedres. 
 El llit de sorra ha de quedar pla, anivellat i a la fondària prevista a la DT. 
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en 
el seu cas), inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques. 
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En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable 
han de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 
100 cm. 
Un cop instal·lada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes 
satisfactòriament les proves de pressió interior i d’estanquitat en els trams que 
especifiqui la DF. 
Pendent:  >= 2% 
 Distància de la  generatriu superior del tub a la superfície en zones de trànsit rodat:  
>= 80 cm 
Amplària de la rasa:  >=dià metre exterior + 500 mm i >= 0,60 m 
Gruix llit d’ assentament de sorra:  >= 10 + diàmetre exterior / 10 cm 
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ: 
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT. 
El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de 
formigonament com disgregacions o buits a la massa. 
Gruix solera de formigó:  15 cm  
REBLERT AMB SORRA: 
El material s'ha d'estendre per tongades successives sensiblement paral·leles a la rasant 
final. 
El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactació prevista d'acord 
amb els mitjans que s'utilitzin. 
El material que s’utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de 
condicions corresponent. 
 La sorra ha de ser neta, lliure de pedres i d’altres materials estranys. 
Gruix tongades rebliment:  10 cm 
 Rebliment amb sorra:  fins 30 cm per sobre del nivell superior del tub 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub. 
En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha 
d'assegurar el seu desguà s. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no 
s'hagi introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs. 
Per a fer la unió dels tubs no s’han de forçar ni deformar els extrems. 
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. 
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de 
corregir els defectes i procedir de nou a fer la prova. 
PENJAT DEL SOSTRE: 
No s'han de manipular ni corbar els tubs. 
Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de peces especials. 
Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub. 
S’han d’ instal·lar els absorbidors de dilatació necessaris. 
La canonada principal s’ ha de prolongar 30 cm des de la primera connexió 
COL·LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA: 
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. 
Els tubs i rases s’han de mantenir lliures d’aigua, per això és de bona prà ctica muntar 
els tubs en sentit ascendent, assegurant el desguàs dels punts baixos. 
Els tubs s’han de calçar i recolzar 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.). 
No s’han de muntar trams de mé s de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa 
deixant els 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. 
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ: 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de 
fer de manera que no es produeixin disgregacions. S'ha de compactar. 
Sobre la solera de formigó, quan tingui la resistè ncia adequada, s’ha de col·locar el llit 
de material granular. 
REBLERT AMB SORRA: 
S’ han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura exterior sigui 
inferior a 0º C. 
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Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'última no s'hagi eixugat. 
Els treballs s’ han de fer de manera que s’eviti la contaminació de la sorra amb materials 
estranys. 
No s'han de barrejar diferents tipus de materials. 
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie. 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos 
dels elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de 
les peces especials a col·locar. 
 
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. 
Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones. 
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la 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 
SOBRE SOLERA DE 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: 
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. 
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F - PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ 
F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
F21 - DEMOLICIONS 
F219 - DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2191306,F2194JF5,F2194JE5,F2194AU5. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de 
paviments. 
 S'han considerat els elements següents: 
- Vorada col·locada sobre terra o formigó 
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó 
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa 
 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Demolició de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la 
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin 
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
 El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans 
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de 
conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, 
etc.). 
El paviment no ha de tenir conductes d’instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han 
de desmuntar els aparells d’instal·lació  i de mobiliari existents, així com qualsevol 
element que pugui destorbar la feina. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molè sties o perjudicar les 
construccions, bens o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i 
carregar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui 
afectar les construccions veï nes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de 
runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matè ria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ , DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA: 
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 
ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT:  
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT. 
TALL DE PAVIMENT:  
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m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, 
comprovada i acceptada expressament per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a 
la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la 
Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones 
 
 
F21D - DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE SANEJAMENT I DRENATGE 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F21DQG02,F21D21ES,F21D21PP,F21DGG02F,F21D41A2,F21D41PP. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Demolició d'elements que formen part d'una xarxa de sanejament o de drenatge, amb mitjans 
manuals o mecà nics. 
 S'han considerat els elements següents: 
- Claveguera, clavegueró o cuneta de formigó amb o sense solera de formigó 
- Pou, embornal o interceptor de maó amb o sense solera de formigó 
- Canonada d'acer corrugat de 200 cm de diàmetre com a màxim 
 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàl·lics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la 
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin 
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
L'excavació del terreny circumdant s'ha de fer alternativament a ambdós costats, de manera 
que mantinguin el mateix nivell. 
Ha d'estar fora de servei. 
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molè sties o perjudicar les 
construccions, bens o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i 
carregar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui 
afectar les construccions veï nes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 
La runa s'ha de desinfectar abans de ser transportada. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de 
runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matè ria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CLAVEGUERÓ, CANONADA, INTERCEPTOR, CUNETA O CONDUCTES D’EVACUACIÓ: 
m de llargària realment enderrocat, amidat per l'eix de l'element, segons les 
especificacions de la DT. 
POU: 
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m de fondària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 
EMBORNAL: 
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a 
la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
 
 
F22 - MOVIMENTS DE TERRES 
F221 - EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F221C472. 

 
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 per a rebaix 
- Excavació de roca a cel obert amb morter expansiu 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Excavació per esplanació, rebaix, 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. 
Es considera roca de resistència alta, la que necessita més d’un cop de martell per 
trencar-se, 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. 
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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: 
     - 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. 
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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 
 
F2225123,F222142A,F222242A. 

 
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. 
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. 
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Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han 
de referir totes les lectures topogràfiques. 
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques 
següents: 
- Amplària:  >= 4,5 m 
- Pendent: 
     - Trams rectes:  <= 12% 
     - Corbes:  <= 8% 
     - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6% 
- El talús ha de ser fixat per la DF. 
 La finalització de l’ excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de 
fonamentació, s’ha de fer just abans de la col·locació del formigó de neteja, per mantenir 
la qualitat del sol. 
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment 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. 
EXCAVACIÓ  DE RASES EN PRESÈNCIA DE SERVEIS 
Quan l’excavació es realitzi amb mitjans mecànics, cal que un operari extern al maquinista 
supervisi l’acció de la cullera o el martell, alertant de la presè ncia de serveis. 
 
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. 
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. 
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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,F227500F,F227A00F. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conjunt d'operacions necessàries per a conseguir l'acabat geomètric de l'element. 
 S'han considerat els elements següents: 
- Sòl de rasa 
- Esplanada 
- Caixa de paviment 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació) 
- Situació dels punts topogràfics 
- Execució del repàs 
- Compactació de les terres, en el seu cas 
CONDICIONS GENERALS: 
El repàs s'ha de fer poc abans de completar l'element. 
El fons ha de quedar horitzontal, pla i anivellat. 
L'acord entre el sòl i els paraments de la rasa ha de formar un angle recte. 
L'aportació de terres per a correccions de nivell ha de ser mínima, de les mateixes 
existents i d'igual compacitat. 
Toleràncies d'execució: 
- Horitzontalitat prevista:  ± 20 mm/m 
 - Planor:  ± 20 mm/m 
 - Nivells:  ± 50 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La qualitat del terreny després del repàs, necessita l'aprovació explícita de la DF. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han 
de suspendre els treballs i avisar la DF. 
 
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. 
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F228 - REBLIMENT I PICONATGE DE RASES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2285MR0,F2285BRE,F2285B0A,F228510F,F228560A,F2285M00,F2285HSO,F2285SR0. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva extensió 
reduïda, per precaucions especials o per altra motiu no permeti l'ús de la maquinà ria amb 
els que normalment s'executa el terraplè. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Rebliment i piconatge de rasa amb terres 
 - Reblert de rases amb canonades o instal· lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge 
de residus de la construcció o demolicions, provenint d’una planta legalment autoritzada 
per al tractament d’ aquests residus 
- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de 
residus de la construcció o demolicions, provenint d’una planta legalment autoritzada per 
al tractament d’aquests residus 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Aportació del material en cas de graves, tot-u, o granulats reciclats 
- Execució del rebliment 
- Humectació o dessecació, en cas necessari 
- Compactació de les terres 
 CONDICIONS GENERALS: 
Les zones del reblert son les mateixes que les definides per els terraplens: Coronament, 
nucli, zona exterior i fonament. 
Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral·leles a la 
rasant. 
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. 
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació 
exigit amb els mitjans que es disposen. 
En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin 
els sòls adjacents, en el mateix nivell. 
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades 
per la DF, en funció dels terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuació d'aigua. 
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu 
plec de condicions. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació  previst 
expressat com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor 
Modificat (UNE 103501). 
RASA: 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:  ± 20 mm/m 
 - Nivells:  ± 30 mm 
 RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES: 
El reblert ha d'estar format per dues zones: 
- La zona baixa a una alçària fins a 30 cm per damunt de la generatriu superior del tub 
- La zona alta, la resta de la rasa 
El material de la zona baixa no ha de tenir matèria orgà nica. El material de la zona alta 
ha de ser de forma que no produeixi danys a la tuberia instal·lada. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui inferior 
a 0°C en el cas de graves o de tot-u, o inferior a 2°C en la resta de materials. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han 
de referir totes les lectures topogràfiques. 
Excepte en les rases de drenatje, en la resta de casos s'ha d'eliminar els materials 
inestables, turba o argila tova de la base per al rebliment. 
L'ampliació o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que es garanteixi 
la unió amb el nou reblert. 
Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir 
abans de l'execució. 
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El material s’ha d’estendre per tongades successives i uniformes , sensiblement paral·leles 
a la rasant final, i amb un gruix <= 25 cm. 
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides. 
El material de cada tongada ha de tenir les característiques  uniformes; en cas de no ser 
així, es buscaria la uniformitat mesclant-los amb els mitjans adequats. 
Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut 
òptim d'humitat, de manera uniforme. 
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant 
l'addició i mescla de materials secs o d'altres procediments adients. 
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar 
entollaments, sense perill d'erosió. 
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi as secat 
bé, o s'ha d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat 
resultant sigui l'addient. 
En l'execució de reblerts en contacte amb estructures de contenció, les tongades situades a 
ambdós costats de l'element han de quedar al mateix nivell. 
Abans de la compactació cal comprovar que l'estructura amb la que estigui en contacte, ha 
assolit la resistència necessària. 
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades 
sense aplicar-hi vibració. 
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la 
compactació s'hagi completat. 
S'ha de complir la normativa vigent en matè ria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES: 
El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprobada la instal·lació per la DF. 
La s'ha de compactar amb les precaucions necessàries per a no produïr moviments ni danys a 
la tuberia instal·lada. 
GRAVES PER A DRENATGES: 
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie. 
El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i 
contaminació. En cas de trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb 
la superfície de base o per inclusió de materials estranys, cal  procedir a la seva 
eliminació. 
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials 
estranys. 
Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha de 
crear entre ells una superfície contínua de separació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
 La partida d’obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, 
tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en 
cas de que es tracti de terres. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a 
la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció visual de la base sobre la que s’assentarà el reblert. 
- Inspecció  visual del material a la descàrrega dels camions, retirant al que presenti 
restes de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior al admissible. 
- Control de l’estesa: comprovació  visual del gruix i amplada de les tongades d’execució i 
control de la temperatura ambient. 
- Control  de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat en un 
dia, corresponent a una mateixa procedència i tongada d’estesa, amb una superfície màxima 
de 1 50 m2. Es realitzaran 5 determinacions de la humitat i densitat in-situ (ASTM D 30-
17). 
- Assaig de placa de càrrega (DIN 18134), cada 450 m2, i al menys un cop per capa de 
reblert. En la zona d’aplicació de la placa es determinarà la humitat in-situ (NLT-103). 
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- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l’eix de la plataforma en la 
coronació  del reblert, i control de l’amplada de la tongada estesa, cada 20 m lineals com 
a màxim. 
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. En general, els punts de control 
de densitat i humitat estaran uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament 
distribuïts en la secció transversal de la tongada. En el cas de reblerts d’ estreps o 
elements en els que es pugui produir una transició brusca de rigidesa, la distribució dels 
punts de control de compactació serà uniforme, a 50 cm dels paraments. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No es podrà iniciar l’execució del reblert sense corregir els defectes observats a la base 
d’assentament. 
Donada la rapidesa de la cadena operativa “extracció-compactació”, la inspecció visual té 
una importà ncia fonamental en el control dels reblerts, tant a nivell de materials com per 
a l’estesa. 
La densitat obtinguda després de la compactació en coronació haurà de ser superior al 100 % 
de la màxima obtinguda en el Pró ctor Modificat (UNE 103501), i del 95 % en la resta de 
zones. En tot cas, la densitat ha de ser >= a la de les zones contigües al replè. 
El contingut d’humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas 
d’ utilitzar, per causes justificades, sòls amb característiques expansives amb un 
inflament lliure <= 5%. 
El valor del mòdul d’elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega complirà  les 
limitacions establertes al plec de condicions. 
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. 
Qualsevol altre cas d’execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i la seva 
obligació serà reparar sense cost algun els errors que hagin sorgit.  
 
 
F24 - TRANSPORT DE TERRES I RUNA A OBRA 
 
 
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. 
 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. 
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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: 
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. 
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F2R - GESTIÓ DE RESIDUS 
F2R3 - TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE 
RESIDUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2R35067,F2R35069. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o 
demolició o material d’excavació. 
S’han considerat les operacions següents: 
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d’excavació o residu de 
construcció o demolició 
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients. 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions 
perjudicials del material. 
 El contenidor ha d’estar adaptat al material que ha de transportar. 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de 
pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi. 
TRANSPORT A OBRA: 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre 
dos punts de la mateixa obra o entre dues obres. 
Les àrees d’abocada han de ser les que defineixi el “Pla de Gestió de Residus de la 
Construcció  i Enderrocs” de l’obra. 
L’abocada s’ha de fer al lloc  i amb el gruix de capa indicats al “Pla de Gestió de Residus 
de la Construcció i els Enderrocs” de l’obra. 
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció  del seu 
ús, i cal que tinguin l’aprovació de la DF. 
 TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 
El material de rebuig que el “Pla de Gestió de Residus de la Construcció  i els Enderrocs” 
i el que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s’ha de transportar a una instal·lació 
externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu. 
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s’indiqui, com a mínim: 
- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l’obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de 
llicència d’obra 
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió  de 
valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà 
aquesta gestió 
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER  
 
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% 
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- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 
- Excavacions en roca: 25% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación 
del medio ambiente producida por el amianto. 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 
construcció. 
 
 
F2R5 - TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA 
DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2R54267. 

 
 
 
F2RA - DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2RA71H0,F2RA7580,F2RA7LP0,F2RA6580. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o 
demolició o material d’excavació. 
S’han considerat les operacions següents: 
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió  on se li 
aplicarà el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
Cada fracció s’ ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li 
apliqui el tipus de tractament especificat  en la DT: valorització, emmagatzematge o 
eliminació. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat 
del mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL 
D’EXCAVACIÓ: 
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida 
corresponent. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: 
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida 
corresponent. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
La unitat d’obra inclou totes les  despeses per la disposició de cada tipus de residu al 
centre corresponent. 
Inclou el cànon d’abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 
8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. 
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessàri a 
per complimentar el certificat de disposició de residus, d’acord amb l’article 5.3 del REAL 
DECRETO 105/2008. 
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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. 
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels 
residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus. 
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres. 
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 
 
F31521G1. 

 
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. 
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. 
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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. 
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. 
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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, amb aquelles modificacions i 
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF. 
 
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. 
- 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. 
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F9 - PAVIMENTS 
F93 - BASES 
F931 - BASES DE TOT-U 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F931201J. 

 
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. 
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. 
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La compactació s’ha de fer de forma continua i sistemàtica disposant l’ equip necessari per 
aconseguir la densitat prescrita a l’apartat anterior. 
Si l’estesa del tot-u es fa per franges, la compactació ha d’incloure 15 cm de l’anterior, 
com a mínim. 
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de 
pas o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de 
compactar amb els medis adequats al cas per tal d'aconseguir  la densitat prevista. 
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat 
definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel 
contractista segons les indicacions de la DF. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la 
unitat d'obra de la capa subjacent. 
No són d'abonament els 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. 
- 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. 
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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.  
 
 
F936 - BASES DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9365G11. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de subbase o base de formigó per a suport de paviment. 
Es considera estesa i vibració manual la col·locació del formigó amb regle vibratori, i 
estesa i vibració mecànica la col·locació  del formigó amb estenedora. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Muntatge d'encofrats 
- Col·locació del formigó 
- Execució de junts de dilatació i formigonament 
- Protecció del formigó fresc i curat 
- Desmuntatge dels encofrats 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície acabada ha d'estar reglejada. 
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats. 
Ha de formar una superfície plana amb una textura uniforme i s'ha d'ajustar a les 
alineacions i a les rasants previstes. 
Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m; han de ser de 2 cm 
d'amplària i han d'estar plens d’un material flexible. 
Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir 
amb els junts de retracció. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE-
08 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix:  - 15 mm 
 - Nivell:  ± 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 
S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó 
fresc. 
S'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin segregacions. 
Durant l'adormiment i fins que s'aconsegueixi el 70% de la resistència prevista, s'ha de 
mantenir humida la superfície del formigó amb els mitjans necessaris segons el tipus de 
ciment utilitzat i les condicions climatològiques del lloc. 
Aquest procés ha de durar com a mínim: 
- 15 dies en temps calorós i sec 
 - 7 dies en temps humit 
 La capa no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
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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). 
 
 
F96 - VORADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F96511RR,F965A6D5,F965A5C10. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de vorada amb materials diferents. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Vorada de peces pedra o  de formigó col·locades sobre base de formigó 
- Vorades de planxa d'acer galvanitzat 
- Vorades de planxa d'acer amb acabat "CORTEN" 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la base 
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 
Vorada de planxa d’acer: 
- Replanteig 
- Col·locació prèvia, aplomat i anivellat 
- Fixació definitiva i neteja 
VORADA DE PEDRA O FORMIGÓ: 
L’element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres 
defectes. 
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt de 
la rigola. 
Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter. 
En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentada 5 cm sobre el 
llit de formigó.  
Dimensions de la base de formigó (al seu cas): 
- Amplària de la base de formigó:  Gruix de la vorada + 5 cm 
- Gruix de la base de formigó:  4 cm 
Pendent transversal:  >= 2% 
 Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius) 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m (no acumulatius) 
 VORADA DE PLANXA D’ACER: 
La vorada col· locada ha de tenir un aspecte uniforme, net i sense defectes. 
Ha de quedar aplomada. 
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes, i a de sobresortir de la rígola l'alçaria 
indicada a la DT 
La part superior de la vorada ha de quedar al mateix pla que el paviment de la vorera, en 
cap cas ha de sobresortir. 
Ha de quedar subjecte a la base amb les potes d'ancoratge. 
La unió de la vorada amb el paviment de la vorera ha d'estar segellada en tot el seu 
perímetre. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense 
pluges. 
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 treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar 
fins aconseguir una massa compacta. 
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les 
indicacions explícites de la DF. 
Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment. 
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir 
humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies. 
VORADA DE PLANXA D’ACER: 
Abans de començar els treballs es farà  un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF 
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El procés de col·locació no ha d'afectar a la qualitat dels materials.  
Es posarà especial cura de no ratllar el recobriment d'acabat de la planxa d'acer. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen amb les especificades 
al projecte. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
VORADA RECTA: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
VORADA AMB ENCAIX PER A EMBORNAL: 
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: 
- Control d’execució i acabats de la base de formigó  sobre la que es col·loquen les peces 
de vorada o de rigola. 
- Control de l’aspecte de les peces abans de la seva col·locació.  
- Inspecció visual del procediment d'execució, d’acord a les condicions de l plec i al 
procediment adoptat 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d’ acabat. 
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. 
 
 
F9E - PAVIMENTS DE PANOT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9E11204. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de paviments de panot. 
S'han considerat els casos següents: 
- Paviments de panot col·locats a l'estesa amb sorra-ciment, amb o sense suport de 3 cm de 
sorra 
- Paviments de panot col·locats a truc de maceta amb morter, amb o sense suport de 3 cm de 
sorra 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En la col·locació a l'estesa amb sorra-ciment: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas 
- Col·locació de la sorra-ciment 
- Col·locació de les peces de panot 
- Humectació de la superfície 
- Confecció i col·locació de la beurada 
En la col·locació a truc de maceta amb morter: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas 
- Col·locació de la capa de morter 
- Humectació de les peces per col·locar 
- Col·locació de les peces 
- Humectació de la superfície 
- Confecció i col·locació de la beurada 
CONDICIONS GENERALS: 
El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces,  uniforme i s'ha 
d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes. 
En el paviment no hi ha d'haver peces escantonades, taques ni d'altres defectes 
superfícials. 
Les peces han d'estar col·locades a tocar i alineades. 
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Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt. 
Les peces han d’estar disposades formant alineacions rectes, segons l’especejament definit 
en la DT.  
Excepte en les zones classificades com d’ús restringit pel CTE no s’admetran les 
discontinuïtats següents en el propi paviment ni en els encontres d’aquest amb altres 
elements: 
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm 
- Els desnivells que no superin els 50 mm s’han de resoldre amb una pendent que no 
excedeixi del 25% 
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats 
pels que es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre 
Els acords del paviment han de quedar fets contra les voreres o els murets. 
Ha de tenir junts laterals de contracció cada 25 m2, de 2 cm de gruix, segellats amb sorra. 
Aquests junts han d'estar el més aprop possible dels junts de contracció de la base. 
Els junts que no siguin de contracció han de quedar plens de beurada de ciment pòrtland. 
Pendent transversal:  >= 2% 
 Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m 
- Rectitud dels junts:  ± 3 mm/2 m 
- Replanteig:  ± 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han de col·locar començant per les vorades o els murets. 
Una vegada col·locades les peces s'ha d'estendre la beurada. 
No s'ha de trepitjar després d'haver-se abeurat, fins al cap de 24 h a l'estiu i 48 h a 
l'hivern. 
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA: 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin 
l'aigua del morter. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la 
superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti 
l'ús de materials diferents d'aquells qu e normalment conformen la unitat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Control d’execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces 
de panot. 
- Control de l’aspecte de les peces abans de la seva col·locació. 
- Inspecció del procés d’execució, d’acord a les indicacions del plec. 
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d’acabat. 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Inspecció visual de la unitat acabada. 
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d’acabat. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de fe r segons les indicacions de la DF. 
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista, dels defectes de col·locació  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. 
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F9F - PAVIMENTS DE PECES DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9F15111E,F9F15111T. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de paviment de llambordins o lloses. 
S'han considerat els materials i les formes de col·locació següents: 
- Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra 
- Paviment de llambordins o lloses sobre llit de sorra i junts reblerts amb morter 
- Paviment de llambordins o lloses col·locats amb morter i junts reblerts amb beurada de 
ciment  
- Paviment de lloses col·locats amb morter i junts reblerts amb sorra fina 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En paviments col·locats sobre llit de sorra i rejuntats amb morter: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del llit de sorra 
- Compactació i col·locació de les peces 
- Rejuntat de les peces amb morter 
- Neteja, protecció del morter i cura 
En la col·locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del llit de sorra 
- Col·locació i compactació dels llambordins 
- Rebliment dels junts amb sorra 
- Compactació final dels llambordins 
- Escombrat de l'excés de sorra 
En la col·locació de llambordins amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la base de morter sec 
- Humectació i col·locació dels llambordins 
- Compactació de la superfície 
- Humectació de la superfície 
- Rebliment dels junts amb beurada de ciment 
En la col·locació amb morter i junts reblerts amb sorra fina:  
- Comprovació del nivell de  la base de formigó 
- Pintat inferior de les peces amb aigua ciment 
- Col·locació de les peces amb morter de consistencia tova 
- Rebliment de junts amb sorra, escombrant l’excés. 
CONDICIONS GENERALS: 
El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces,  uniforme i s'ha 
d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes. 
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt. 
Les peces han d’estar disposades formant alineacions rectes, segons l’especejament definit 
en la DT.  
Excepte en les zones classificades com d’ús restringit pel CTE no s’admetran les 
discontinuïtats següents en el propi paviment ni en els encontres d’aquest amb altres 
elements: 
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm 
- Els desnivells que no superin els 50 mm s’han de resoldre amb una pendent que no 
excedeixi del 25% 
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats 
pels que es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre 
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA 
Les peces han de quedar ben adherides al suport. 
Els junts han de quedar plens de material de reblert. 
Pendent transversal (paviments exteriors): >= 2%, <= 8% 
Quan el paviment es col·loqui amb morter s’hauràn de respectar els junts prò pis del 
suport. 
En el paviment de lloses  no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, tacades ni amb 
d'altres defectes superficials. 
PAVIMENT DE LLAMBORDINS: 
Han de quedar col·locats a trencajunt, seguint les especificacions de la DT. 
Junts entre peces:  <= 8 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 12 mm 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 5 mm/3 m 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA 
La superfície del suport ha de ser neta i humida. 
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació o el que 
indiqui la DT. 
COL·LOCACIÓ SOBRE LLIT DE SORRA: 
No s'ha de treballar en condicions metereològiques que puguin produir alteracions a la 
subbase o al llit de sorra. 
El llit de sorra anivellada s'ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell definitiu. 
Col·locades les peces s'han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst. 
PAVIMENTS REJUNTATS AMB SORRA: 
Els junts s'han de reblir amb sorra fina. 
Un cop rejuntades s'ha de fer una segona compactació amb 2 o 3 passades de picó vibrant i 
un reblert final amb sorra per acabar d'omplir els junts. 
S'ha d'escombrar la sorra que ha sobrat abans d'obrir-lo al trànsit. 
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA: 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 
Els llambordins s'han de col·locar sobre una base de morter sec. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin 
l'aigua del morter. 
Un cop col·locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter de base. 
Després s'han de reblir els junts amb la beurada. 
JUNTS REBLERTS AMB MORTER O BEURADA: 
En exteriors, la superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents. 
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA: 
-  Les peces es pintaran per la seva cara inferior amb barreja d’aigua i ciment per tal de 
millorar l’adherència. 
-  El morter tindrà consistència tova i la llosa ha de quedar recolzada sobre morter en 
tota la superfície. 
-  El rebliment de junts amb sorra es realitzarà per successives escombrades. 
-  S’evitarà el pas del personal durant els següents dies i durant les 3 setmanes 
posteriors als vehicles auxiliars de l’obra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la 
superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents: 
Paviments exteriors: 
- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen  
- Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100% 
Paviments interiors: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti 
l'ús de materials diferents d'aquells qu e normalment conformen la unitat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
F9G - PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
F9G1 - PAVIMENTS DE FORMIGÓ ACABATS SENSE ADDITIUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9G12733. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Paviments de formigó, amb granulats normals o d’argila expandida, afegint fibres o no, amb 
acabats remolinat, remolinat mes ciment pòrtland i  pols de quars o amb l’execució d’una 
textura superficial. 
S'han considerat les col·locacions del formigó següents: 
- Amb estenedora de formigó 
 - Amb regle vibratori 
 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Estudi i obtenció de la fòrmula de treball, en paviments per a carreteres 
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En la col·locació amb estenedora: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació d'elements de guiat de les màquines 
- Col·locació del formigó 
- Realització de la textura superficial 
- Protecció del formigó i cura 
En la col·locació amb regle vibratori: 
- Preparació i comprovació de la superfície d’assentament 
- Col·locació dels encofrats laterals, en el seu cas 
- Abocat, escampat i vibrat del formigó 
- Realització de la textura superficial 
- Protecció del formigó i cura 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfí cie del paviment ha de tenir una textura uniforme i sense segregacions. 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
Les lloses no han de tenir esquerdes. 
Hi ha d'haver els junts de retracció i de dilatació especificats a la DT o, en el seu 
defecte, els indicats per la DF. 
Aquests junts han de complir les especificacions del seu plec de condicions. 
Els cantells de les lloses i els llavis dels junts amb estelladures s'han de reparar amb 
resina epoxi, segons les instruccions de la DF. 
L'amplària del paviment no ha de ser inferior en cap cas a la prevista a la DT. 
El gruix del paviment no ha de ser inferior en cap punt al previst a la DT. 
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui 
la DF. 
Fondària de la textura superficial determinada pel cercle de sorra (NLT-335):  0,60 – 0,90 
mm. 
PAVIMENT AMB FORMIGÓ ESTRUCTURAL O LLEUGER: 
La resistència característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE-
08 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  
     - En direcció longitudinal: ± 3 mm amb regla de 3 m 
     - En direcció transversal: ± 6 mm amb regla de 3 m 
     - Voreres i rampes en qualsevol direcció: ± 6 mm amb regla de 3 m 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5.9 de l'annex 11 de 
la norma EHE-08 . 
PAVIMENT AMB FORMIGÓ HF: 
Índex de R egularitat superficial IRI (NLT-330):  Ha de complir amb els valors de la taula 
550.3 del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 891/2004. 
Resistència a flexotracció als 28 dies (UNE-EN 12390): 
- Formigó HF-3,5:  >= 3,5 MPa 
- Formigó HF-4,0:  >= 4,0 MPa 
- Formigó HF-4,5:  >= 4,5 MPa 
Toleràncies d'execució: 
- Desviacions en planta:  ± 30 mm 
 - Cota de la superfície acabada:  - 10 mm, + 0 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
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 de fer un tram de prova >= 200 m amb la mateixa dosificació, equip, velocitat de 
formigonament i gruix que despré s s'utilitzin a l'obra. 
No s'ha de procedir a la construcció de la capa sense que un tram de prova hagi estat 
aprovat per la DF. 
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. 
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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 a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 
5°C. 
Davant de la reglada enrasadora s'ha de mantenir en tot moment i a tota l'amplada de la 
pavimentadora un excés de formigó fresc en forma de cordó d’alçària <= 10 cm. 
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. 
Als junts longitudinals s'ha d'aplicar un producte antiadherent al cantell de la franja ja 
construïda. S'ha de cuidar que el formigó que es col· loqui al llarg d'aquest junt sigui 
homogeni i quedi compactat. 
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. 
S'han de retocar manualment les imperfeccions dels llavis dels junts transversals de 
contracció executats al formigó fresc. 
S'ha de prohibir el reg amb aigua o l'extensió de morter sobre la superfície del formigó 
fresc per a facilitar el seu acabat. 
On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar formigó 
no estès. 
En el cas que es formigoni en dues capes, s'ha d'estendre la segona abans que la primera 
comenci el seu adormiment. Entre la posada a l'obra de les dues capes no ha de passar més 
d'1 hora. 
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. 
Quan el formigó estigui fresc, s'han d'arrodonir els cantells de la capa amb una aplanadora 
corba de 12 mm de radi. 
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.  
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 que el formigó hagi assolit el 80% de la 
resistència exigida a 28 dies. 
L'obertura a la circulació ordinària no s'ha de fer abans de 7 dies de l'acabat del 
paviment. 
PAVIMENT PER A CARRETERES: 
En el cas que la calçada tingui dos o més carrils en el mateix sentit de circulació, s'han 
de formigonar com a mínim dos carrils al mateix temps. 
Després de donar la textura al paviment, s'han de numerar les lloses exteriors de la 
calçada amb tres dígits, aplicant una plantilla al formigó fresc. 
ESTESA AMB ESTENEDORA: 
El camí de rodadura de les màquines s'ha de mantenir net amb els dispositius adequats 
acoblats a les mateixes. 
Els elements vibratoris de les màquines no s'han de recolzar sobre paviments acabats, i han 
de deixar de funcionar a l'instant que aquestes s'aturin. 
La llargària de la reglada enrasadora de la pavimentadora ha de ser suficient per a que no 
s'apreciïn ondulacions a la superfície del formigó. 
L'espaiament dels piquets que sustentin el cable de guia de l'estenedora no ha de ser 
superior a 10 m. 
Aquesta distància s'ha de reduir a 5 m a les corbes de radi inferior a 500 m i als acords 
verticals de paràmetre inferior a 2000 m. 
S'ha de tensar el cable de guia de forma que la fletxa entre dos piquets consecutius sigui 
<= 1 mm. 
S'ha de protegir la zona dels junts de l'acció de les erugues interposant bandes de goma, 
xapes metàl·liques  o d'altres materials adequats en el cas que es formigoni una franja 
junt a un altra existent i s'utilitzi aquesta com a guia de les màquines. 
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En cas que la maquinària utilitzi com a element de rodadura una vorada o una franja de 
paviment de formigó prèviament construït, han d'haver assolit una edat mínima de 3 dies. 
L'abocada i estesa del formigó s'ha de fer de forma suficientment uniforme per a no 
desequilibrar l'avanç de la pavimentadora. Aquesta precaució s'ha d'extremar en el cas de 
formigonament en rampa. 
La superfície del paviment no s'ha de retocar, excepte en zones aïllades, comprovades amb 
un regle no inferior a 4 m. 
ESTESA AMB REGLE VIBRATORI: 
La quantitat d'encofrat disponible ha de ser suficient perquè, amb un termini mínim de 
desencofrat del formigó  de 16 h, es tingui en tot moment col·locada i a punt una llargària 
d'encofrat no inferior a la corresponent a 3 h de formigonament. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum realment executat, mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la DT 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que 
comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 
No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les 
tolerables. 
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura. 
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els de dilatació. 
No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la 
superfície existent. 
ESTESA AMB REGLE VIBRATORI: 
Queda inclò s el muntatge i desmuntatge de l’encofrat lateral, en el cas que sigui 
necessari. 
 
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 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. 
PAVIMENT PER A CARRETERES: 
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. 
 
 
F9H - PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9H11JE1,F9H11251,F9H1115A,F9H1115B. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Mescla bituminosa en calent, tipus formigó bituminós, resultat de la combinació d’un 
lligant hidrocarbonat, granulats (inclòs  el pols mineral) amb granulometria continua i 
eventualment additius, de manera que totes les partícules del granulat quedin recobertes 
per una pel·lícula homogènia de lligant col·locada i compactada, a una temperatura molt 
superior a la d’ambient. 
 Mescla bituminosa en calent per a capes de, son les que els seus materials son les 
combinació d’ un lligant hidrocarbonat, granulats (en granulometria continua amb baixes 
proporcions de granulat fi o amb discontinuïtat granulomètrica en alguns tamisos), pols 
mineral  i eventualment additius, de manera que totes les partícules del granulat quedin 
recobertes per una pel·lícula homogènia de lligant col·locada i compactada, a una 
temperatura molt superior a la d'ambient. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Les mescles bituminoses drenants son les que per la seva proporció baixa de granulat fi, 
tenen un contingut molt elevat de forats interconnectats que proporcionen propietats 
drenants. S’han considerat per a l’ us en capes de rodadura de 4 a 5 cm de gruix. 
- Les mescles bituminoses discontinues, tenen una discontinuïtat granulomètrica molt 
elevada en els tamisos inferiors del granulat gros. S’han considerat dos tipus; un amb la 
mida màxima nominal del fus granulomètric de 8 mm i l’altre d’11 mm. Es consideren per a us 
en capes de rodadura de 2 a 3 cm de gruix. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball i aprovació d’aquesta per la DO 
- Realització del tram de proba i aprovació d’aquest per la DO 
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- Comprovació de la superfície d’assentament 
- Extensió de la mescla 
- Compactació de la mescla 
- Execució de junts de construcció 
- Protecció del paviment acabat 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície acabada ha de ser de textura homogènia, uniforme i sense segregacions. 
S’ha d’ajustar als perfils previstos, en la seva rasant, gruix i amplària. 
 La densitat obtinguda segons s’indica en l’apartat 542.9.3.2.1 del PG-3 no ha de ser 
inferior als valors següents: 
- Capes de gruix >= 6 cm: 98% 
- Capes de gruix < 6 cm: 97%  
 La densitat per a mescles BBTM A, obtinguda segons apartat 543.9.3.2.1 del PG-3, ha de ser 
igual o superior a la densitat de referència.  
El percentatge de forats per a mescles BBTM B i PA, obtingut segons l’apartat 543.9.3.2.1 
del PG-3, ha de ser igua l o superior al percentatge de forats de referència 
El percentatge de forats, per a mescles BBTM B i PA, obtingut segons l’apartat 543.9.3.2.1 
del PG-3, ha de ser igual o superior al percentatge de forats de referència. 
L’Í ndex de Regularitat Internacional (IRI), segons NLT 330, obtingut segons l’indicat en 
l’apartat 542.9.4 del PG-3  ha de complir els valors de les taules 542.15 o 542.16 del PG-
3. 
L'Í ndex de Regularitat Internacional (IRI), segons NLT 330, obtingut segons l'indicat en 
l'apartat 543.9.4 del PG-3   ha de complir els valors de les taules 543.13 o 543.14 del PG-
3. 
En capes de rodadura: 
- Macro textura superficial obtinguda amb el mètode del cercle de sorra (UNE-EN 13036-1) 
mesurada abans de la posada en servei de la capa:  >= 0,7 mm 
 Macro textura superficial obtinguda amb el mètode del cercle de sorra (UNE-EN 13036-1) 
mesurada abans de la posada en servei de la capa: 
     - Mescles tipus BBTM B i PA: 1,5 mm 
     - Mescles tipus BBTM A: 1,1 mm 
- Resistència al lliscament (NLT 336) CRT mínim (%):  65 (Mesurada 2 mesos desprès d’entrar 
en servei la capa) 
Resistència al lliscament (NLT 336) CRT mínim (%):  65 (Mesurada 2 mesos desprès d'entrar 
en servei la capa): 
     - Mescles tipus BBTM B i PA:   60% 
     - Mescles tipus BBTM A:  65% 
Toleràncies d'execució: 
- Densitat (mescles BBTM A) obtinguda segons l’apartat 543.9.3.2.1 del PG-3:  no ha de ser 
inferior a  98% de la densitat de referència 
- Percentatge de forats: 
     - Mescla tipus BBTM B i gruix de capa >= 2,5 cm: ± 2% 
     - Mescla tipus PA: ± 2% 
- Amplària del semiperfil:  No s’admeten amplàries inferiors a les teòriques 
- Gruix de la capa:  No s’admeten gruixos inferiors al teòrics 
- Gruix de la capa:  No s’admeten gruixos inferiors als definits en les seccions tipus de 
la DT, o en el seu defecte, el que resulti de l’aplicació de la dotació mitja que 
s’especifica en el plec de prescripcions tècniques particulars. 
- Nivell de la capa de rodadura:  ± 10 mm 
 - Nivell de les altres capes:  ± 15 mm 
  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S’ha de realitzar un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec 
de Prescripcions Tècniques Particulars. La DF ha de determinar si es pot acceptar la 
realització del tram de prova com a part integrant de l’obra en construcció. 
A la vista dels resultats obtinguts, el Director d’Obra ha de definir si és acceptable o no 
la fó rmula de treball i si són acceptables o no els equips proposats pel Contractista. 
Durant l’execució del tram de prova s’ha d’analitzar la correspondè ncia, al seu cas, entre 
els mètodes de control de la dosificació del lligant hidrocarbonat i de la densitat in situ 
establerts als Plecs de Prescripcions Tècniques Particulars, i altres mètodes ràpids de 
control. 
Excepte autorització expressa del Director d’Obra, s’han de suspendre els treballs quan la 
temperatura ambient a l’ ombra sigui inferior a 5°C, excepte si el gruix de la capa a 
estendre fos inferior a 5 cm, en aquest cas el límit serà de 8ºC. Amb  vent intens, desprès 
de gelades o a taulers d’estructures, la DF ha de poder augmentar aquests límits, en funció 
dels resultats de compactació obtinguts. Tampoc es permet la posta en obra en cas de pluja. 
 Excepte autorització expressa del Director d'Obra, s'han de suspendre els treballs quan la 
temperatura ambient a l'ombra sigui inferior a 8°C. Amb vent intens, desprès de gelades o 
en taulers d'estructures, la DF ha de p oder augmentar aquests límits, en funció dels 
resultats de compactació obtinguts. Tampoc es permet la posta en obra en cas de pluja. 
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La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha 
d'assentar-se té  les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies 
establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les 
tolerables, s'han de corregir abans de  l'execució de la partida d'obra, d’acord amb les 
instruccions de la DF. 
La regularitat superficial de la capa sobre la que s’ha d’estendre la mescla, ha de complir 
l’indicat en les taules 510.6,  513.8, 542.15 ó 542.16 del PG-3. Sobre aquesta capa s’ha 
d’haver aplicat un reg d’imprimació o d’adherència, que ha de complir l’especificat en els 
articles 530 ó 531 del PG-3. 
 La regularitat superficial de la capa sobre la que s'ha d'estendre la mescla, ha de 
complir l'indicat en les taules 542.15 ó 542.16 del PG-3.  Sobre aquesta capa s'ha d'haver 
aplicat un reg d'imprimació o d'adherència, que ha de complir l'especificat en l’article 
531 del PG- 3. 
Si la superfície estigués constituïda per un paviment hidrocarbonat, i aquest fos 
heterogeni, s’haura n d’eliminar mitjançant fressat els excessos de lligant i segellar les 
zones massa permeables, segons les instruccions del Director d’Obra. 
 Si la superfície estigués constituïda per un paviment heterogeni, s'hauran d'eliminar 
mitjançant fressat els excessos de lligant i segellar les zones massa permeables, segons 
les instruccions del Director d'Obra. 
S’ha de comprovar  que transcorregut el termini de trencament del lligant dels tractaments 
aplicats, no queden restes d’aigua. El reg ha d’estar curat i ha de conservar tota la 
capacitat d’unió  amb la mescla. 
L’equip d’estesa ha de complir les especificacions de l’article 542.4.3 del PG-3. 
L' equip d'estesa ha de complir les especificacions de l'article 543.4.3 del PG-3. 
L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començ ant per la vora inferior de la capa i 
amb la major continuïtat possible, per franges horitzontals. L’amplària de les franges s’ha 
d’ estudiar per a que hi hagi el menor nombre de junts possible. 
A les vies sense manteniment de la circulació per a les categories de trà nsit T00 a T1 o 
amb superfícies per estendre superiors a 70000 m2, s'ha d'estendre la capa en tota la seva 
amplada, treballant si fos necessari amb 2 o més estenedores lleugerament desfasades, 
evitant junts longitudinals. 
A les vies sense manteniment de la circulació per a les categori es de trànsit T00 a T2 o 
amb superfícies per estendre superiors a 70000 m2, s'ha d'estendre la capa en tota la seva 
amplada, treballant si fos necessari amb 2 o més estenedores lleugerament desfasades, 
evitant junts longitudinals. 
Als demés casos, després d’haver estès i compactat una franja, s’ha d’estendre la segü ent 
mentre la vora de la primera es trobi encara calent i en condicions de ser compactada; en 
cas contrari s’ha d’executar un junt longitudinal.  
L’estenedora s’ha de regular de forma que la superfí cie de la capa estesa resulti llisa i 
uniforme, sense segregacions ni arrossegaments, i amb un gruix tal que, un cop  compactada, 
s’ajusti a la rasant i secció transversal indicades a la DT del Projecte, amb les 
toleràncies indicades. 
En capes de rodadura amb mescles drenants, cal evitar sempre els junts longitudinals. Només 
en categories de trà nsit T2 i T3 o pavimentació de carreteres en les que no sigui possible 
tallar el trànsit, es permeten i aquests junts han de coincidir amb un carener del 
paviment. 
La mescla bituminosa s’ha d’estendre sempre en una sola tongada. L’estenedora s’ ha de 
regular de manera que la superfície de la capa estesa resulti llisa i uniforme, sense 
segregacions ni arrossegaments, i amb un gruix tal, que després de la compactació s’ajusti 
a la secció transversal indicada  a la DT amb les toleràncies previstes. 
L’estesa s’ha de fer amb la major continuïtat possible, ajustant la velocitat de 
l’estenedora a la producció  de la central de fabricació de manera que aquella no s’aturi. 
En cas de parada, es comprovarà que la temperatura de la mescla a estendre, en la tolva de 
l’estenedora i a sota d’aquesta, no baixi de la prescrita en la fó rmula de treball per a 
l’inici de compactació, en cas contrari cal executar un junt transversal. 
 On resulti impossible, a judici del Director d’Obra, l’ús de màquines estenedores, la 
mescla bituminosa en calent s’ha de poder posar en obra per altres procediments aprovats 
per aquest. S’ ha de descarregar fora de la zona on s’hagi d’estendre i s’ha de distribuir 
en una capa uniforme i d’un gruix  tal que, una vegada compactada, s’ajusti a la rasant i 
secció transversal indicades als Plànols del Projecte, amb les toleràncies indicades.  
L’equip de compactació ha de complir les especificacions de l’article 542.4.4 del PG-3. 
L’equip de compactació ha de complir les especificacions de l’article 543.4.4 del PG-3. 
La compactació s’ ha de realitzar segons el pla aprovat pel Director d’Obra en funció dels 
resultats del tram de prova; s’ha de fer a la major temperatura possible, sense sobrepassar 
la màxima prescrita en la fó rmula de treball i sense que es produeixi desplaçament de la 
mescla estesa; i s’ha de continuar mentre la temperatura de la mescla no baixi de la mínima 
prescrita en la fó rmula de treball i la mescla es trobi en condicions de ser compactada, 
fins que assoleixi la densitat especificada. 
La compactació s’ha de realitzar segons el pla aprovat pel Director d’Obra en funció  dels 
resultats del tram de prova; el nombre de passades de compactador sense vibració ha de ser 
superior a 6, s’ha de fer a la major temperatura possible, sense sobrepassar la màxima 
prescrita en la fórmula de treba ll i sense que es produeixi desplaçament de la mescla 
estesa; i s’ha de continuar mentre la temperatura de la mescla no baixi de la mínima 
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prescrita en la fórmula de treball i la mescla es trobi en condicions de ser compactada, 
fins que  es compleixi el pla aprovat. 
En mescles bituminoses fabricades amb betums millorats o modificats amb cautxú  i en 
mescles bituminoses amb addició de cautxú, amb la finalitat de mantenir la densitat de la 
tongada fins que l’augment de la viscositat del betum contraresti una eventual tendència 
del cautxú a recuperar la seva forma, s’ ha de continuar obligatòriament el procés de 
compactació fins que la temperatura de la mescla baixi de la mínima establerta a la fórmula 
de treball, encara que s’hagi assolit prèviament la densitat abans especificada.  
La compactació s’ha de fer longitudinalment, de manera continua i sistemàtica. Si l’ estesa 
de la mescla bituminosa es fa per franges, en compactar una d’aquestes s’ha d’ampliar la 
zona de compactació per tal que inclogui 15 cm de l’anterior, com a mínim. 
Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més pròxim a l'estenedora; els 
seus canvis de direcció s'han de fer sobre la mescla que ja s'ha compactat, i els seus 
canvis de sentit s'han de fer amb suavitat. S'ha de cuidar que els  elements de compactació 
estiguin nets i, si és precís, humits. 
 En el cas en que hi hagi junts, s'ha de procurar que els junts transversals de capes 
sobreposades quedin a un mínim de 5 m un de l'altra, i que els longitudinals quedin 
desplaçades a un mínim de 15 cm un de l'altra. 
A l’ estendre franges longitudinals contigües, si la temperatura de l’estesa en primer lloc 
no fos superior al mínim fixat en la fórmula de treball per acabar la compactació, la vora 
d’aquesta franja s’ ha de tallar verticalment, deixant al descobert una superfície plana i 
vertical. Se li ha d’aplicar una capa uniforme i lleugera de reg d’adherència segons 
l’article 531 del PG 3, deixant trencar l’emulsió suficientment. A continuació, s’ha 
d’escalfar el junt  i estendre la següent franja contra ella. 
Els junts transversals en capes de rodadura s’han de compactar transversalment, i s’ ha de 
disposar els recolzaments necessaris per als elements de compactació. 
A l’estendre franges longitudinals contigües, si la temperatura de l’estesa en primer lloc 
no fos superior al mí nim fixat en la fórmula de treball per acabar la compactació, la vora 
d’aquesta franja s’ha de tallar verticalment, deixant al descobert una superfície plana i 
vertical. A continuació, s’ha d’escalfar el junt  i estendre la següent franja contra ella. 
Els junts transversals en capes de rodadura s’han de compactar transversalment, s’ ha de 
disposar els recolzaments necessaris per als elements de compactació i s’han de separar més 
de 5 m dels junts transversals de les franges d’estesa contigües. 
La capa executada només es pot obrir a la circulació quan assoleixi la temperatura ambient 
en tot el seu gruix, o be, prèvia autorització  de la DF, quan assoleixi la temperatura de 
60ºC. En aquest cas s’han d’evitar les parades i canvis de direcció sobre la capa fins que 
aquesta assoleixi la temperatura ambient. 
La capa executada es podrà obrir a la circulació tant aviat com la temperatura de la 
mateixa arribi als 60ºC. S’han d’evitar les aturades brusques i els canvis de sentit del 
transit  sobre la capa fins que aquesta assoleixi la temperatura ambient. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
t de pes  segons tipus, mesurades multiplicant els amples de cada capa segons amb les 
seccions tipus especificades a la DT, per els gruixos mitjos i les densitats mitjanes 
obtingudes dels assaigs de control de cada lot. 
m2 de superfície, segons tipus, mesurats multiplicant l’amplària de cada capa d’ acord amb 
les seccions tipus especificades a la DT per la llargària realment executada. 
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la 
unitat d'obra de la capa subjacent. 
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència. 
No són d' abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'adherència. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones 
del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras. 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
Orden Circular 24/2008, sobre el Pliego de Prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes (PG-3). Artículos: 542-Mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón 
bituminoso y 543-Mezclas bituminosas para capas de rodadura. Mezclas drenantes y 
discontinuas. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Abans d’ iniciar-se la posta en obra de cada tipus de mescla bituminosa en calent. Execució 
d’ un tram de prova, per comprovar: 
- La fórmula de treball 
- Els equips proposats per el contractista 
- La forma específica d’actuació dels equips 
- La correspondència entre els mètodes de control de fabricació i els resultats in situ 
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En l’execució d’una capa: 
- Inspecció visual de l’aspecte de la mescla i mesura de la temperatura de la mescla i la 
temperatura ambient, al descarregar en l’estenedora o equip de transferència 
- Presa de mostres i preparació de provetes segons UNE-EN 12697-30 si la mida màxima del 
granulat es 22 mm o segons UNE-EN 12697-32 per a mides mà ximes del granulat superiors, al 
menys un cop al dia i al menys un cop per lot determinat segons el menor dels valors 
següents: 
     - 500 m de calçada 
     - 3.500 m2 de calçada 
     - la fracció construïda diàriament 
- Presa de mostres i preparació de provetes segons UNE-EN 12697-30 aplicant 50 cops per 
cara al menys un cop al dia i al menys un cop per lot determinat segons el menor dels 
valors següents: 
     - 500 m de calçada 
     - 3.500 m2 de calçada 
     - la fracció construïda diàriament 
- Determinar el contingut de forats segons UNE-EN 12697-8 de les provetes anteriors 
- Determinar la densitat aparent segons UNE-EN 12697-6 amb el mètode d’assaig de l’annex B 
de la UNE-EN 13108-20 
- Determinació per a cada lot de la densitat de referència per a compactació, com el valor 
mig dels 4 ú ltims valors de densitat aparent obtinguts de les provetes del punt anterior 
- Per a mescles tipus BBTM A, determinació per a cada lot de  la densitat de referència per 
a compactació, com el valor mesurat dels ú ltims 4 valors de densitat aparent, obtinguts de 
les provetes anteriors. 
- Per a mescles tipus BBTM B i PA, determinació per a cada lot, del percentatge de forats 
de referència per a compactació, definit com el valor mig dels últims 4 valors de contingut 
de forats obtinguts de les provetes anteriors. 
- Dosificació del lligant segons UNE-EN 12697-1, amb la freqüència que estableixi el DO, 
sobre les mostres de les provetes 
- Granulometria dels granulats extrets segons UNE-EN 12697-2, amb la freqüència que 
estableixi el DO, sobre les mostres de les provetes 
- Gruix de l’estesa, mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el DO 
- Que el nombre i tipus de compactadors son els aprovats 
- Que funcionen els dispositius d’humectació, neteja i protecció dels compactadors 
- El llast, pes total i en el seu cas, pressió d’inflament dels compactadors 
- La freqüència i l’amplitud en els compactadors vibratoris 
- Nombre de passades de cada compactador 
- Temperatura de la superfície de la capa en acabar la compactació 
-  Que el nombre i tipus de compactadors son els aprovats 
- Que funcionen els dispositius d'humectació, neteja i protecció dels compactadors 
- El llast, pes total dels compactadors 
- Per a mescles tipus BBTM B i PA, permeabiitat de la capa durant la seva compactació 
segons NLT 327; amb la freqüència que determini la DO. 
- Nombre de passades de cada compactador 
- Temperatura de la superfície de la capa en acabar la compactació 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Extracció de testimonis, en punts aleatoris, en un nombre més gran o igual a 5 per lot 
- Determinar la densitat i el gruix dels testimonis antriors segons UNE-EN 12697-6, 
considerant les condicions d’assaig de l’annex  B de la UNE-EN 13108-20 
 - Per a mescles BBTM A, BBTM B en capes de gruix >= 2,5 cm i mescles PA: extracció de 
testimonis en punts aleatoris, en nombre més gran o igual a 5 per lot 
- En mescles BBTM A:  determinar la densitat aparent de les provetes i el gruix de la capa 
- En mescles BBTM B de gruixos >= 2,5 cm:  determinar la  densitat aparent i el percentatge 
de forats dels testimonis extrets 
- En mescles BBTM B de gruixos < 2,5 cm, :  determinar la dotació mitja de la mescla com a 
relació entre la massa total dels materials corresponents a cada càrrega, mesurada per 
diferència de pes del camió abans i desprè s de carregar-lo, per la superfície realment 
tractada mesurada en el terreny. La bàscula ha d’estar contrastada 
 - En mescles PA, sobre les provetes extretes, cal determinar el gruix, el contingut de 
forats segons UNE-EN 12697-8 i  la densitat segons UNE-EN 12697-6 considerant les 
condicions d’assaig que figuren en l’annex B de la UNE-EN 13108-20. 
- Control de la regularitat superficial del lot 24 h desprès de la seva execució i abans 
d’estendre la capa següent, determinant l’IRI segons NLT 330, calculant un valor cada hm. 
En les capes de rodadura sha de comrpvar la regularitat superficial a més, abans de la 
recepció definitiva de les obres, en tota la llargària de l’obra 
En capes de rodadura, cal comprovar a més: 
- Mesura de la macrotextura superficial segons UNE-EN 13036-1, abans de la posada en servei 
de la capa, en 5 punts escollits aleatòriament, amb un punt per hm com a mínim 
- Mesura de la macrotextura superficial segons UNE-EN 13036-1,  abans de la posada en 
servei de la capa, en 5 punts escollits aleatòriament, amb un punt per hm com a mínim 
- Determinació de la resistència al lliscament, segons NLT 336, una cop passats 2 meses de 
la posada en servei de la capa, en tota la llargà ria del lot 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
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El lot de control definit en el procés d’execució (500 m de calçada, 3.500 m2 de calçada o 
j ornada diària) s’ha d’acceptar o rebutjar globalment.  
Les condicions d’acceptació són les següents: 
Densitat: 
- La densitat mitja obtinguda no ha de ser inferior a l’especificada anteriorment; no més 
de 3 individus de la mostra assajada podran presentar resultats individuals que baixin de 
la prescrita en més de 2 punts percentuals. Si la densitat mitja obtinguda és inferior, 
s’ha de procedir de la següent manera: 
     - Si la densitat mitja obtinguda és inferior al 95% de la densitat de referència, s’ha 
d’aixecar la capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat mitjançant fressat i 
s’ha de reposar per compte del Contractista; 
     - Si la densitat mitja obtinguda no és inferior al 95% de la densitat de referència, 
s’ha d’aplicar una penalització econòmica del 10% a la capa de mescla bituminosa 
corresponent al lot controlat.  
 Densitat en mescles discontinues BBTM A: 
- La densitat mitja obtinguda no ha de ser inferior a l’especificada; no més de 2 mostres 
poden presentar resultats individuals inferiors al 95% de la densitat de referència. 
- Si la densitat mitja obtinguda es inferior a l’especificada, s’ ha de procedir de la 
manera següent: 
     - Si la densitat mitja obtinguda es inferior al 95% de la densitat de referència,  cal 
aixecar la capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat mitjançant fressat i 
s’ha de reposar a càrrec del Contractista; 
     - Si la densitat mitja obtinguda no es inferior al 95% de la densitat de referència, 
s’ha d’aplicar una penalització econòmica del 10% a la capa de mescla bituminosa 
corresponent al lot controlat. 
Densitat en mescles discontinues BBTM B, i gruix de la capa >= 2,5 cm: 
- La mitja  del percentatge de forats no ha de variar en més de 2 punts percentuals dels 
valors especificats; no més de 3 individus de la mostra assajada poden presentar resultats 
individuals que variïn de ls establerts en més de 3 punts percentuals. 
- Si la mitja del percentatge de forats es diferent a l’especificada, s’ha de procedir de 
la manera següent: 
     - Si la mitja de percentatge de forats varia en mé s de 4 punts percentuals, cal 
aixecar la capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat mitjançant fressat i s’ 
ha de reposar a càrrec del Contractista; 
     - Si la mitja de percentatge de forats varia en menys de 4 punts percentuals, s’ha 
d’aplicar una penalització econòmica del 10% a la capa de mescla bituminosa corresponent al 
lot controlat. 
Densitat en mescles discontinues BBTM B, i gruix de la capa < 2,5 cm: 
- La dotació mitja de mescla obtinguda en el lot, no ha de ser inferior a l’especificada i, 
a més, no més de 2 mostres poden presentar resultats individuals inferiors al 95% de la 
densitat de referència. 
- Si la dotació mitja de mescla es inferior a l’especificada, s’ha de procedir de la manera 
següent: 
     - Si la dotació mitja  de mescla obtinguda es inferior al 95% de la densitat de 
referència , cal aixecar la capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat 
mitjançant fressat i s’ ha de reposar a càrrec del Contractista; 
     - Si la dotació mitja  de mescla obtinguda no es inferior al 95% de la densitat de 
referència, s’ha d’aplicar una penalització econòmica del 10% a la capa de mescla 
bituminosa corresponent al lot controlat. 
Densitat en mescles drenants PA: 
- La mitja del percentatge de forats no ha de variar en més de 2 punts percentuals dels 
valors especificats; no més de 3 individus de la mostra assajada poden presentar resultats 
individuals que variïn dels establerts en mé s de 3 punts percentuals 
- Si la mitja del percentatge de forats es diferent a la especificada, s’ha de procedir de 
la manera següent: 
     - Si la mitja de percentatge de forats varia en més de 4 punts percentuals, cal 
aixecar la capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat mitjançant fressat i 
s’ha de reposar a càrrec del Contractista; 
     - Si la mitja de percentatge de forats varia en menys de 4 punts percentuals, s’ha 
d’aplicar una penalització econòmica del 10% a la capa de mescla bituminosa corresponent al 
lot controlat. 
Gruix: 
- El gruix mig obtingut no ha de ser inferior al previst a la secció-tipus de la DT. No més 
de 3 individus de la mostra assajada poden  presentar resultats individuals que baixin del 
prescrit en més d’un 10%. 
Si el gruix mig obtingut en una capa és inferior a l’especificat anteriorment, s’ha de 
procedir de la següent manera: 
     - Per capes de base: 
          - Si el gruix  mig obtingut en una capa de base fos inferior al 80% de 
l’especificat abans, s’ha de rebutjar la capa, i el Contractista, pel seu compte, ha 
d’aixecar la capa mitjançant fressat i reposar-la o estendre de nou una altra capa sobre la 
rebutjada si no hi haguessin problemes de gàlib; 
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          - Si el gruix mig obtingut fos superior al 80% de l’especificat abans, i no 
existissin pro blemes d’entollament, s’ha de compensar el minvament de la capa amb el gruix  
addicional corresponent a la capa superior per compte del Contractista. 
     - Per capes intermèdies:  
          - Si el gruix mig obtingut en una capa intermèdia fos inferior al 90% de 
l’especificat abans, s’ha  de rebutjar la capa, i el Contractista, pel seu compte, ha 
d’aixecar la capa mitjanç ant fressat i reposar-la o estendre de nou una altra capa sobre 
la rebutjada si no hi haguessin problemes de gàlib o sobrecàrregues en estructures 
          - Si el gruix mig obtingut fos superior al 90% de l’especificat abans, i no 
existissin problemes d’entollament, s’ha d’acceptar la capa amb una penalització econòmica 
del 10%.  
     - Per capes de rodadura: 
          - Si el gruix mig obtingut fos inferior a l’especificat s’ ha de rebutjar la 
capa, i el Contractista, pel seu compte, ha d’aixecar la capa mitjançant fressat i reposar-
la o estendre de nou una altra capa sobre la rebutjada si no hi haguessin problemes de 
gàlib o sobrecàrregues en estructures  
Gruix: 
- El gruix mig obtingut no ha de ser inferior al previst a la secció-tipus de la DT. No més 
de 2  individus de la mostra assajada poden presentar resultats individuals inferiors al 
95% del gruix especificat. 
- Si el gruix mig obtingut en una capa és inferior a l'especificat anteriorment, s'ha de 
procedir de la següent manera, s’ha de rebutjar la capa i el Contractista pel seu compte, 
ha d'aixecar la capa mitjançant fressat i reposar-la. 
Regularitat superficial: 
- Si els resultats de la regularitat superficial de la capa acabada excedeixen els límits 
establerts, es procedirà de la següent manera: 
     - Si els resultats excedeixen els límits establerts en més del 10% de la longitud de l 
tram controlat o de la longitud total de l’obra per a capes de rodadura, s’ha d’estendre 
una nova capa de mescla bituminosa amb el gruix que determini el DO a càrrec del 
Contractista; 
     -  Si els resultats excedeixen els límits establerts en menys del 10% de la longitud 
del tram controlat o de la longitud total de l’obra, s’han de corregir els defectes de 
regularitat superficial mitjançant fressat a càrrec del Contractista. La localització dels 
esmentats defectes s’ha de fer sobre els perfils longitudinals obtinguts en l’auscultació 
per la determinació de la regularitat superficial. 
- Si els resultats de la regularitat superficial de la capa de rodadura en trams uniformes 
i continus, amb longituds superiors a 2 km, milloren els límits establerts, i compleixen 
amb  els valors de les taules següents, segons correspongui, es podrà incrementar 
l'abonament de mescla bituminosa, segons l’establert en l’apartat 542.11 del PG 3: 
     - Per ferms de nova construcció amb possibilitat d’abonament addicional: PG 3 Taula 
542.20a 
     - Per ferms rehabilitats estructuralment amb possibilitat d’abonament addicional: PG 3 
Taula 542.20b 
Regularitat superficial: 
- Si els resultats de la regularitat superficial de la capa acabada excedeixen els límits 
establerts, cal enderrocar el lot, retirar la runa a l’abocador i estendre una nova capa a 
cà rrec del Contractista. 
- Si els resultats de la regularitat superficial de la capa de rodadura en trams uniformes 
i continus, amb longituds superiors a 2 km, milloren els límits establerts, i compleixen 
amb els valors de les taules següents, segons correspongui, es podrà incrementar 
l'abonament de mescla bituminosa, segons l'establert en l'apartat .543.11 del PG 3: 
     - Per ferms de nova construcció amb possibilitat d'abonament addicional: PG 3 Taula 
543.18a 
     - Per ferms rehabilitats estructuralment amb possibilitat d'abonament addicional: PG 3 
Taula 543.18b 
Macrotextura superficial: 
- El resultat mig de l’assaig de la mesura de la macrotextura superficial no ha de resultar 
inferior al valor previst. No més d’un individu de la mostra assajada pot presentar un 
resultat individual inferior a aquest valor en més del 25%. 
Si el resultat mig de l’assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta inferior 
al valor previst, es procedirà de la següent manera: 
     - Si el resultat mig de l’assaig de la mesura  de la macrotextura superficial resulta 
inferior al 90% del valor previst, s’ha d’ estendre una nova capa de rodadura a càrrec del 
Contractista  
     - Si el resultat mig de l’assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta 
superior al 90% del valor  previst, s’ha d’aplicar una penalització econòmica del 10% 
 Macrotextura superficial: 
- El resultat mig de l’assaig de la mesura de la macrotextura superficial no ha de resultar 
inferior al valor previst. No més d’un individu de la mostra assajada pot presentar un 
resultat individual inferior a aquest valor en més del 25%. 
Si el resultat mig de l’assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta inferior 
al valor previst, es procedirà de la següent manera: 
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     - Si el resultat mig de l’ assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta 
inferio r al 90% del valor previst, s’ha d’estendre una nova capa de rodadura a càrrec del 
Contractista, i en les mescles drenants, cal enderrocar el lot, portar-lo a l’ abocador i 
reposar la capa a càrrec del Contractista 
     - Si el resultat mig de l’ assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta 
superior al 90% del valor previst, s’ha d’aplicar una penalització econòmica del 10% 
Resistència al lliscament: 
- El resultat mig de la resistència al lliscament no ha de ser inferior al valor previst. 
No més d’un 5% de la llargària total del lot pot presentar un resultat inferior a aquest 
valor en més de 5 unitats. 
- Si el resultat mig de l’assaig de determinació de la resistència al lliscament resulta 
inferior al valor previst, es procedirà de la següent manera: 
     - Si el resultat mig de l’assaig de determinació de la resistència al l liscament 
resulta inferior al 95% del valor previst, en mescles discontinues, s’ha d’estendre una 
nova capa a cà rrec del Contractista i en mescles drenants, cal enderrocar el lot, portar-
lo a l’abocador i reposar la capa a càrrec del Contractista 
     - Si el resultat mig de l’assaig de determinació de la resistència al lliscament 
resulta superior al 95% del valor previst, s’aplicarà una penalització econòmica del 10% 
Resistè ncia al lliscament: 
- Si el resultat mig de l’assaig de determinació  de la resistència al lliscament resulta 
inferior al valor previst, es procedirà de la següent manera: 
     - Si el resultat mig de l’assaig de determinació  de la resistència al lliscament 
resulta inferior al 90% del valor previst, s’ha d’estendre una nova capa de rodadura a 
càrrec del Contractista. 
     - Si el resultat mig de l’assaig de determinació de la resistència al l liscament 
resulta superior al 90% del valor previst, s’aplicarà una penalització econòmica del 10% 
 
 
F9J - REGS SENSE GRANULATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9J13J40,F9J12E70,F9J13J4A. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Regs amb lligant de quitrà, emulsió bituminosa o betum asfàltic o reg de cur a del formigó 
amb producte filmogen. 
S'han considerat els següents regs amb lligants hidrocarbonats: 
- Reg d'imprimació (IMP) 
- Reg d'adherència (ADH) 
- Reg de penetració 
- Reg de cura (CUR) 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En el reg d'imprimació o de penetració: 
- Preparació de la superfície existent 
 - Aplicació del lligant bituminós 
 - Eventual extensió d'un granulat de cobertura 
 En el reg d'adherència: 
- Preparació de la superfície existent 
 - Aplicació del lligant bituminós 
 En el reg de cura:  
- Preparació de la superfície existent 
 - Aplicació del lligant bituminós 
 - Eventual extensió d'un granulat de cobertura 
 Reg amb producte filmogen. 
- Preparació de la superfície existent 
- Aplicació del producte filmogen de cura 
CONDICIONS GENERALS: 
El reg ha de tenir una distribució uniforme i no pot quedar cap tram de la superfície 
tractada sense lligant. 
S'ha d'evitar la duplicació de la dotació als junts de treball transversals. 
Quan el reg s'hagi fet per franges, cal que l'estesa del lligant estigui superposada en la 
unió de dues franges. 
REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 
El granulat de cobertura, en el seu cas, ha de tenir una distribució uniforme. 
La dotació de la capa de granulat de cobertura, ha de ser la necessària per tal d’absorbir 
l’excé s de lligant o per tal de garantir la protecció del reg del trànsit d’obra. 
La dosificació de l’emulsió  bituminosa catiònica al 50% de betum tipus C50 BF5 IMP ha de 
ser de 1200 g/m2 a calçades i vorals. 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o en cas de pluja. 
La superfície per regar ha de ser neta i sense material engrunat. 
S'han de protegir els elements constructius o accessoris de l'entorn, per tal que quedin 
nets una vegada aplicat el reg. 
REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 
La superfície per regar ha de tenir la densitat i les rasants especificades a la DT.  Ha de 
complir les condicions especificades per la unitat d'obra corresponent i no ha d’estar 
estovada per un excés d'humitat. 
Es prepararà un tram de prova per a comprovar les dotacions previstes de lligant, la 
necessitat d’àrid de cobertura i dotació corresponent i l’adequació dels mitjans previstos 
en l’execució. Es comprovaran les característiques de l’equip, especialment la seva 
capacitat per aplicar la dotació  de lligat fixada a la temperatura prescrita, i la 
uniformitat de repartiment, tant transversal com longitudinal. Es determinarà la pressió en 
el indicador de la bomba d’impulsió del lligant i la velocitat de marxa mé s apropiades, i 
com a dada orientativa, el nombre de passades del equip de compactació. 
L'equip d'aplicació ha d'anar sobre pneumàtics i ha de ser capaç de distribuir la dotació 
de producte a la temperatura especificada. 
El dispositiu regulador ha de proporcionar una uniformitat transversal suficient. 
En punts inaccessibles o on ho determini la DF, es pot completar l’aplicació manualment amb 
un equip portàtil. 
L’estesa del granulat del cobertura, en el seu cas, s’ha de fer, sempre que sigui possible, 
mecànicament. 
El procés d’estesa del granulat, ha d’evitar la circulació sobre les capes de reg no 
tractades. 
REG D'IMPRIMACIÓ O DE PENETRACIÓ: 
S'ha d'humitejar la superfície abans de l'aplicació del reg. 
Es pot dividir la dotació prevista per a la seva aplicació en dues vegades, si la DF ho 
considera necessari. 
Temperatura d’aplicació (viscositat NLT 138): 
- Emulsió bituminosa: 5-20 s Saybolt Furol 
La seva aplicació ha d'estar coordinada amb l'estesa de la capa superior. 
S’ha de prohibir l’acció de tot tipus de trànsit, preferentment, durant les 24 h següents a 
l’aplicació del lligant, i 4h en cas d’estesa de l’àrid. 
Si durant aquest període ha de circular tràfic, s’ha d’estendre un granulat de cobertura i 
els vehicles han de circular a velocitat <= 40 km/h. 
L’estesa de l’à rid de cobertura es realitzarà, a judici de la DF, quan s’hagi de fer 
circular trànsit per sobre del reg, o quan s’observi que hagi quedat part sense absorbir 
passades 24h de l’estesa del lligant. La seva dosificació serà la mínima necessà ria per a 
absorbir l’excés de lligant o per a garantir la durada del reg sota l’acció del trànsit. 
Dotació del granulat de cobertura:  <= 6 l/m2, >= 4 l/m2 
L’àrid a utilitzar en regs d’imprimació, si és el cas, serà sorra natural, sorra procedent 
de matxuqueix o mescla d’ambdós materials, exempt de pols, brutícia, argila o altres 
substàncies estranyes. Complirà, a més, les segü ents condicions: 
- Plasticitat  (NLT-105 i NLT-106):  Nul·la 
- Coeficient de neteja (NLT-172):  <= 2 
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):  >= 40 
- % material que passa pel tamís 4 UNE (UNE-EN 933-2):  100 % 
En el moment de l’estesa, si és el cas, el  granulat no pot contenir més d’un 4 % d’aigua 
lliure. 
REG D'ADHERÈNCIA: 
La seva aplicació ha d'estar coordinada amb l'estesa de la capa superior. 
Si el reg s'ha d'estendre sobre un paviment bituminós existent , s'han d'eliminar els 
excessos de betum i s'han de reparar els desperfectes que puguin impedir una perfecta unió 
entre les capes bituminoses. 
Temperatura d’aplicació (viscositat NLT 138):  10-40 s Saybolt Furol 
S'ha de prohibir el trànsit fins que hagi acabat el curat o la ruptura del lligant. 
REG DE CURA AMB LLIGANT HIDROCARBONAT: 
Temperatura d’aplicació (viscositat NLT 138):  10-40 s Saybolt Furol 
L’estesa de l’àrid de cobertura, si és el cas,  es realitzarà, a judici de la DF, quan 
s’hagi de fer circular trànsit per sobre del reg. L’estesa es realitzarà per mitjans 
mecànics de forma uniforme i amb la dotació aprovada per la DF. 
En el moment de l’estesa, si és el cas, el  granulat no pot contenir més d’un 4 % d’aigua 
lliure. 
Dotació del granulat de cobertura:  <= 6 l/m2, >= 4 l/m2 
REG DE CURA AMB PRODUCTE FILMOGEN:  
La superfície per regar ha de tenir la densitat i les rasants especificades a la DT Ha de 
complir les condicions especificades per l'unitat d'obra corresponent. 
S'ha de mantenir humida la superfície a tractar. 
No ha de circular trànsit durant els 3 dies següents a l'execució del reg. 
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Si durant aquest període ha de circular trànsit, s'ha d'extendre un granulat de cobertura i 
els vehicles han de circular a velocitat <= 30 km/h. 
La dosificació del granulat de cobertura ha de ser de 4 l/m2 i ha de tenir un diàmetre 
màxim de 4,76 mm. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
SENSE ESPECIFICAR DOTACIÓ: 
t de pes mesurades segons les especificacions de la DT. 
DOTACIÓ EN KG/M2: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 
No són d'abonament els excessos laterals. 
REG DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN, REG D'IMPRIMACIÓ O DE PENETRACIÓ: 
Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar obertura al 
trànsit. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 
* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a 
firmes y pavimentos. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN REG  AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Execució d’un tram de prova que, a efectes de control, es tractarà com un lot d’ 
execució. 
- Inspecció visual de la superfície sobre la que s’ha d’ estendre el reg i observació de 
l’efecte de pas de un camió carregat. 
- Control de la temperatura ambient i la d’aplicació del lligant.  
- Vigilar la pressió de la bomba d’impulsió del lligant i la velocitat del equip de reg.  
- Comprovar, amb cinta mètrica, l’ample del reg cada 50 m. 
- Control de la dosificació realment estesa, mitjanç ant el pesat de safates metàl·liques o 
bandes de paper col·locades sobre la superfície sense tractar prèviament a l’estesa del 
lligant i l’àrid si és el cas. El nombre de determinacions l’establirà la DF. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 
Els controls s’han de fe r segons les indicacions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’ INCOMPLIMENT EN REG AMB LLIGANTS 
HIDROCARBONATS: 
Cal complir estrictament les limitacions de temperatura i temps marcats. 
Es mantindran el més uniformement possible, durant el reg, la pressió de la bomba d’ 
impulsió i la velocitat del equip, ajustant-se a les deduïdes del tram de prova. 
Els amples mesurats seran sempre els indicats en els plànols amb les tolerà ncies indicades 
en el plec. 
La dotació mitjana, tan del lligant residual com en el seu cas dels àrids no podrà diferir 
de la prevista en mes d’un 15%. I no mes de un individu de la mostra podrà excedir els 
límits fixats. 
L’equip de reg  haurà de ser capaç  de distribuir el lligant amb variacions, respecte a la 
mitjana, no més grans del 15% transversalment i del 10% longitudinalment. 
 
 
FD - SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
FD9 - RECOBRIMENTS PROTECTORS EXTERIORS PER A CLAVEGUERES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FD95724T,FD95TTTT,FD95TTT1,FD95722T. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Recobriment exterior amb formigó per a la protecció de tubs de formigó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la superfície del tub 
- Col·locació del formigó de protecció 
- Cura del formigó de protecció 
CONDICIONS GENERALS: 
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El recobriment acabat ha de tenir un gruix uniforme i ha de cobrir totalment la superfície 
exterior dels tubs. 
No ha de tenir discontinuïtats, esquerdes o defectes, com és ara disgregacions o buits. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE-
08 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix:  ± 5% 
  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense 
pluja. 
Abans de l'aplicació del recobriment, s'ha de sanejar la superfície. Aquesta superfície no 
ha de tenir pols, greixos, etc. 
El formigó s'ha de col·locar a l'obra abans que comenci a adormir-se. 
 
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. 
S'inclou dins d'aquest criteri el treball de preparació de la superfície a cobrir. 
 
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). 
 
 
FM - INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 
FM2 - INSTAL·LACIONS D'EXTINCIÓ D'INCENDI 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FM213639. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Hidrant. 
S'han considerat els tipus següents: 
- De columna seca 
 - De columna humida 
 - Soterrat en pericó 
 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Hidrants de columna seca: 
- Fixació de la columna a la base 
 - Connexió a la xarxa d'alimentació 
 - Recobriment de protecció de la part soterrada 
 Hidrants de columna humida: 
- Fixació de la columna a la base. 
 - Connexió a la xarxa d'alimentació. 
 Hidrants soterrats en pericó: 
- Fixació del conjunt al fons del pericó. 
 - Connexió a la xarxa d'alimentació. 
 CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 30 mm 
- Aplomat:  <= 5 mm 
 HIDRANTS DE COLUMNA SECA: 
La columna ha de quedar vertical i fixada sòlidament a la base. 
Només ha de sobresortir del paviment el cos superior. 
La part soterrada ha de quedar protegida de la corrosió amb pintures, cintes asfàltiques, 
etc., que han de complir  les condicions fixades en el plec de condicions de la seva 
partida d'obra. 
El maniguet de ruptura de l'eix d'accionament de la vàlvula de tancament, ha de quedar dins 
de l'element intermedi. 
El reblert immediat a la boca de buidatge cal que sigui porós, per a permetre l'absorció de 
l'aigua evacuada. 
HIDRANTS DE COLUMNA HUMIDA: 
La columna ha de quedar vertical i fixada sòlidament a la base. 
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HIDRANTS SOTERRATS EN PERICÓ: 
L'eix d'enllaç ràpid ha de quedar vertical i encarat cap amunt. Tot el conjunt ha de quedar 
fixat sòlidament al  fons del pericó, que ha de complir les condicions fixades en el plec 
de condicions de la seva partida d'obra. 
La vàlvula de tancament i les unions han de ser estanques a la pressió de treball. 
Ha d'anar connectat a la xarxa d'alimentació. 
Les boques han de quedar tapades amb les tapes corresponents. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació. 
 
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 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios. 
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i 
investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el 
Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI. 
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G - PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL 
G2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
G21 - DEMOLICIONS I ENDERROCS 
G219 - DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G219Q105,G219Q200,G219Q20A,G2194AJ5,G2194XA5. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de 
paviments. 
 S'han considerat els elements següents: 
- Vorada col·locada sobre terra o formigó 
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó 
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa 
 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Demolició de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la 
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin 
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
 El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans 
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de 
conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, 
etc.). 
El paviment no ha de tenir conductes d’instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han 
de desmuntar els aparells d’instal·lació  i de mobiliari existents, així com qualsevol 
element que pugui destorbar la feina. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molè sties o perjudicar les 
construccions, bens o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i 
carregar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui 
afectar les construccions veï nes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de 
runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matè ria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ , DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA: 
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 
ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT:  
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT. 
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TALL DE PAVIMENT:  
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, 
comprovada i acceptada expressament per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a 
la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la 
Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones 
 
 
G21B - ARRENCADA O DEMOLICIÓ D'ELEMENTS DE SEGURETAT, PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G21B4001. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Demolició o desmuntatge d'elements de seguretat, protecció i senyalització, amb mitjans 
mecà nics i càrrega sobre camió. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges clavats a terra 
- Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges amb base de formigó 
- Demolició de barrera de seguretat rígida de formigó 
- Desmuntatge de barana metàl·lica 
- Desmuntatge de reixa i ancoratges 
- Desmuntatge de senyal de trànsit 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàl·lics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
CONDICIONS GENERALS: 
Les restes de la demolició han de quedar suficientment trossejades i apilades per tal de 
facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposi i de les condicions de 
transport. 
Els elements desmuntats han de quedar apilats per tal de facilitar-ne la càrrega. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin 
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material i en 
condicions d'ús. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
S'han de separar les bandes i els terminals, treient primer els elements d'unió, perns i 
femelles, i després les peces separadores. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molè sties o perjudicar les 
construccions, bens o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i 
carregar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui 
afectar les construccions veï nes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de 
runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matè ria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 
 
 



Página 123 de 127 
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
DESMUNTATGE O DEMOLICIÓ DE BARRERA DE SEGURETAT, BARANA O BALAUSTRADA: 
m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT. 
DESMUNTATGE DE REIXA: 
m2 realment executat, amidat segons les especificacions de la DT. 
DESMUNTATGE DE SENYAL DE TRÀNSIT  O ARRENCADA D’ESCALA DE GAT: 
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a 
la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
 
 
GD - DRENATGES, SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
GD5 - DRENATGES 
GD5Z - ELEMENTS AUXILIARS PER A DRENATGES 
 
 
GD DRENATGES, SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
GD5 DRENATGES 
GD5Z ELEMENTS AUXILIARS PER A DRENATGES 
 
Els seus elements tenen com a components elements de: BD5Z, i eventualment de: D070. 
 
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
 
DEFINICIO: 
Subministrament i col.locació de bastiment i/o reixa, per a embornal, interceptor o pericó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col.locació del morter, si és el cas 
- Col.locació del bastiment i/o la reixa 

 
CONDICIONS GENERALS: 
El bastiment o la reixa fixa col.locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element drenant, 
anivellades abans amb morter. Ha d'estar sòlidament fixat amb potes d'ancoratge. Aquestes no han de 
sobresortir de les parets de les parets de l'element drenant. 
La part superior del bastiment i de la reixa han de quedar al mateix pla que el paviment perimetral, i 
han de mantenir el seu pendent. 
La reixa, quan no hagi de quedar fixa, ha de quedar recolzada sobre el bastiment a tot el seu 
perímetre. 
La reixa col.locada no ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé 
produir sorolls. 
Les reixes practicables han d'obrir i tancar correctament. 
Toleràncies d'execució: 
     - Guerxament ................................................................. ± 2 mm 
     - Nivell entre el bastiment o la reixa i el paviment ........................ - 10 mm 
      ............................................................................. + 0 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 
 
El procés de col.locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per 
al material. 
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
 
BASTIMENT: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
BASTIMENT I REIXA PRACTICABLE: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T. 
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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GD9 - RECOBRIMENTS PROTECTORS EXTERIORS PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
GD95MHM1,GD95MHMA. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Recobriment exterior amb formigó per a la protecció de tubs de formigó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la superfície del tub 
- Col·locació del formigó de protecció 
- Cura del formigó de protecció 
CONDICIONS GENERALS: 
El recobriment acabat ha de tenir un gruix uniforme i ha de cobrir totalment la superfície 
exterior dels tubs. 
No ha de tenir discontinuïtats, esquerdes o defectes, com és ara disgregacions o buits. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE-
08 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix:  ± 5% 
  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense 
pluja. 
Abans de l'aplicació del recobriment, s'ha de sanejar la superfície. Aquesta superfície no 
ha de tenir pols, greixos, etc. 
El formigó s'ha de col·locar a l'obra abans que comenci a adormir-se. 
 
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. 
S'inclou dins d'aquest criteri el treball de preparació de la superfície a cobrir. 
 
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). 
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K - PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D'EDI 
KD - INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ 
KD7 - CLAVEGUERONS 
KD7K - CLAVEGUERONS AMB TUB DE POLIPROPILÉ 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de clavegueró amb tub de polipropilè. 
S’han considerat les col·locacions següents: 
- Penjat del sostre 
- En rasa, sobre llit d’assentament de sorra 
- En rasa, sobre llit d’assentament de sorra i amb reblert de sorra 
- En rasa, sobre solera de formigó i llit d’assentament de sorra 
- En rasa, sobre solera de formigó, llit d’assentament de sorra i amb reblert de sorra 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Penjat del sostre: 
- Col·locació de les abraçadores de subjecció del tub 
- Col·locació i unió dels tubs 
- Col·locació de les peces necessàries en els punts singulars (per a canvis de direcció, 
connexions, etc.) 
- Realització de proves sobre la canonada instal·lada 
En rasa: 
- Execució  de la solera de formigó, en el seu cas 
- Preparació del llit amb sorra compactada 
- Col·locació dels tubs 
- Segellat dels tubs 
- Realització de proves sobre la canonada instal·lada 
- Rebliment amb sorra fins a la cota indicada a la partida d’obra, en el seu cas 
CONDICIONS GENERALS: 
El tub ha de seguir le s alineacions indicades a la DT. Ha de quedar a la rasant prevista i 
amb el pendent definit per a cada tram. 
El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un 
ressalt <= 3 mm. 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i 
no han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 
El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més 
gran. 
La franquícia entre el tub i el contratub s'ha d'ataconar amb massilla. 
Les unions entre els tubs han d’estar fetes amb els procediments i materials aprovats pel 
fabricant. 
El clavegueró no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció 
en cap punt.  
Ha de ser estanc a l’aigua a una pressió >= 0,3 bar i <= 1 bar 
 Ha de ser estanc a l’aire a una pressió >= 0,5 bar i <= 1 bar 
 Ha de ser estanc al fum a una pressió de gasos de 250 Pa 
PENJAT DEL SOSTRE: 
El clavegueró  muntat ha de quedar fixat sòlidament a l'obra, amb el pendent determinat per 
a cada tram. 
Els tubs s’han de subjectar per mitjà d’abraçadores, repartides a intervals regulars. 
Les abraç adores han de ser regulables, de ferro galvanitzat i amb folre interior elàstic. 
Els trams instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. 
Els trams rectes, els acoblaments i els canvis de direcció han de disposar de registres 
formats per peces especials. 
Separació entre registres:  <= 15 m 
Pendent:  >= 1 % 
Distància entre les abraçadores:  <= 150 cm 
 Fletxa:  <= 0,3 cm 
Separació amb la cara inferior del sostre:  >= 5 cm 
Franquí cia entre tub i contratub:  10 – 15 mm 
COL·LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA: 
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. 
Els tubs han de quedar rec olzats en tota la seva llargària sobre un llit de material 
granular o terra lliure de pedres. 
 El llit de sorra ha de quedar pla, anivellat i a la fondària prevista a la DT. 
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en 
el seu cas), inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques. 
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable 
han de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 
100 cm. 
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Un cop instal·lada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes 
satisfactòriament les proves de pressió interior i d’estanquitat en els trams que 
especifiqui la DF. 
Pendent:  >= 2% 
 Distància de la  generatriu superior del tub a la superfície en zones de trànsit rodat:  
>= 80 cm 
Amplària de la rasa:  >=dià metre exterior + 500 mm i >= 0,60 m 
Gruix llit d’ assentament de sorra:  >= 10 + diàmetre exterior / 10 cm 
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ: 
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT. 
El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de 
formigonament com disgregacions o buits a la massa. 
Gruix solera de formigó:  15 cm  
REBLERT AMB SORRA: 
El material s'ha d'estendre per tongades successives sensiblement paral·leles a la rasant 
final. 
El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactació prevista d'acord 
amb els mitjans que s'utilitzin. 
El material que s’utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de 
condicions corresponent. 
 La sorra ha de ser neta, lliure de pedres i d’altres materials estranys. 
Gruix tongades rebliment:  10 cm 
 Rebliment amb sorra:  fins 30 cm per sobre del nivell superior del tub 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub. 
En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha 
d'assegurar el seu desguà s. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no 
s'hagi introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs. 
Per a fer la unió dels tubs no s’han de forçar ni deformar els extrems. 
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. 
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de 
corregir els defectes i procedir de nou a fer la prova. 
PENJAT DEL SOSTRE: 
No s'han de manipular ni corbar els tubs. 
Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de peces especials. 
Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub. 
S’han d’ instal·lar els absorbidors de dilatació necessaris. 
La canonada principal s’ ha de prolongar 30 cm des de la primera connexió 
COL·LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA: 
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. 
Els tubs i rases s’han de mantenir lliures d’aigua, per això és de bona prà ctica muntar 
els tubs en sentit ascendent, assegurant el desguàs dels punts baixos. 
Els tubs s’han de calçar i recolzar 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.). 
No s’han de muntar trams de mé s de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa 
deixant els 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. 
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ: 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de 
fer de manera que no es produeixin disgregacions. S'ha de compactar. 
Sobre la solera de formigó, quan tingui la resistè ncia adequada, s’ha de col·locar el llit 
de material granular. 
REBLERT AMB SORRA: 
S’ han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura exterior sigui 
inferior a 0º C. 
Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'última no s'hagi eixugat. 
Els treballs s’ han de fer de manera que s’eviti la contaminació de la sorra amb materials 
estranys. 
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No s'han de barrejar diferents tipus de materials. 
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie. 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos 
dels elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de 
les peces especials a col·locar. 
 
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. 
Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones. 
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la 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 
SOBRE SOLERA DE 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: 
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. 
 

 
 
 
Mollerussa, 
Lluís Castelló Gendre 
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 Preus unitaris de les partides d’obra: 
  
 El preu unitari de les diverses unitats d’obra, expressat en lletra del quadre de preus núm. 1 

conté tots els recursos necessaris de ma d’obra, materials, amortització i conservació de 
maquinaria, despeses auxiliars i despeses indirectes que són necessaris per la correcta execució 
i acabat complert de la unitat d’obra corresponent., encara que no s’especifiqui de manera 
expressa en la descomposició o descripció dels preus. 



 



Quadre de Preus Nº 1

Pressupost : URBA PARAL·LEL

Capítol 1 : DEMOLICIONS I GESTIÓ DE RESIDUS

NUM UT RESUM COEF. QUANTITAT PREU IMPORT

1.1 u Cata localització de serveis amb mitjans manuals, carrega i transport de residus CATA01

Cata localització de serv eis amb mitjans manuals, carrega i transport de residus a dipos i t
autoritzat, inclòs diposit autoritzat

CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS124,12 €

1.2 m Tall serra disc pavim ent mescles bitum. o form., fins fondària 20 cm G219Q105

Tall amb serra de disc de pav iment de mescles  bi tum inos es  o  fo rm igó ,  fi ns  a una
fondària de 20 cm

DOS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS2,73 €

1.3 m Demolic.vorada sob/form.,martell trenc.+càrrega m an/mec. F2191306

Demolició de v orada col·locada sobre formigó, amb m ar te l l  tr enc ador  m unta t s obre
retroex cav adora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

TRES EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS3,63 €

1.4 m2 Demol.paviment form.,g<=30cm,ampl.>2m ,retro.+mart.trencad.+càrrega cam. F2194AU5

Demolició de pav iment de formigó, de fins a 30 cm de gruix  i m és  de 2  m  d' am plàr ia
amb retroex cav adora amb martell trencador i càrrega sobre camió

CINC EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS5,56 €

1.5 m2 Demolicio pavim ent mescla bituminosa fins 10cm de gruix i més de 2m F2194XC5-P

Demolició de pav iment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gru i x  i  m és  de 2 m
d'amplària amb retroex cav adora amb martell trencador i càrrega sobre camió

ZERO EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS0,34 €

1.6 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de form igó i càrrega sobre camió G219Q20A

Fresat per cm de gruix  de pav iment de formigó i càrrega sobre camió

ZERO EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS0,79 €

1.7 m3 Transport residus,instal.gestió residus,camió 12t,càrrega mec. F2R54267

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, a qualsev ol distància.

QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS4,74 €

1.8 m3 Deposició controlada, canon a dipòsit autoritzat,residus form. inerts,1,45t/m 3 F2RA71H0

Deposició controlada i canon d'ús a dipòsit autoritzat de residus de  fo rm igó  iner ts  am b
una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 s egons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

VUIT EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS8,73 €

AM2 Pàg.1



Quadre de Preus Nº 1

Pressupost : URBA PARAL·LEL

Capítol 1 : DEMOLICIONS I GESTIÓ DE RESIDUS

NUM UT RESUM COEF. QUANTITAT PREU IMPORT

1.9 m3 Càrr.mec. residus inerts o no especials instal.gestió residu E2R65067

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a i ns tal . lac ió
autoritzada de gestio de residus, amb c am ió  per a trans por t de  12  t,  a  qual s ev o l
distància. D'acord amb l'estudi de gestió de residus.

CINC EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS5,30 €

1.10 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat barrej. no perillosos F2RA7360

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la dispos ic i ó c ontrolada
dels residus de la construcció, segons Llei 8/2008, de residus barreja ts  no  peri l los os
amb una densitat >= 1,35 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107
segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002. D'acord amb l'estudi  de
gestió de residus.

SET EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS7,80 €

AM2 Pàg.2
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Capítol 2.1 : PLUVIALS

NUM UT RESUM COEF. QUANTITAT PREU IMPORT

2.1.1 m3 Excav.rasa,amp:<=1m,fond.=<=2m,qulasevol tipus terreny.,retro.+càrrega mec. F2225123

Ex cav ació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en qua ls ev ol  ti pus
de terreny , amb retroex cav adora i càrrega mecànica del material ex cav at

SET EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS7,73 €

2.1.2 m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.=0,6-1,5m,95%PM F227A00F

Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6  i  m eny s  d '1 , 5  m  d 'am plàri a ,  am b
compactació del 95% PM

DOS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS2,08 €

2.1.3 m Clavegueró PVC-U paret massissa,sanejament s/pressió,DN=200m ED7CONEX01

Clav egueró amb tub de PVC-U de paret llisa massissa per a sanejament sense pres s ió ,
de DN 200 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular,inclòs peces  es pec ial ,  s egons
norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de formigó de 10 cm de gruix  i reblert amb formigó fi ns
a 20 cm per sobre del tub.

DIVUIT EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS18,18 €

2.1.4 m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.0,6-1,5m,mat.selecc.excav.,g<=25cm F228AB0F

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material s e lec c ionat
de la pròpia ex cav ació, en tongades de gruix  fins a 25 cm, utilitzant p ic ó  v ib ran t,  am b
compactació del 95 % PM

VUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS8,46 €

2.1.5 m3 Transp.terres reutilitzades,camió 20t,carreg.mec. F2R342A9P

Transport de terres reutilitzades (no tenen la considerac ió  de  res idu  d' obra) ,  a  z ona
d'aplec indicada per la DO amb camió de 20 t i temps d'espera  per a la  c àrrega am b
mitjans mecànics, a qualsev ol distància.

QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS4,61 €

2.1.6 u Caixa per a embornal de 70x40x70 cm, amb parets de 5 cm  de gruix de formigó FD5IMBO7

Caix a per a embornal de 70x 40x 70 cm, amb parets de 5 cm de gruix  de  fo rm igó  HM -
20/P/20/I sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I

SEIXANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS62,94 €

2.1.7 u Reixa i bastiment Delta 50 V (R0766) 625x395x70mm.  Bastiment i reixa practicable R0766V

Reix a i bastiment Delta 50 V (R0766) 625x 395x 70mm.  Bastiment i  re ix a  prac ti c ab le
(abatible) de fundició dúctil, articulada antirrobatori, s uper fic i e an ti l l is c ant.  C um ple ix
normativ a UNE EN-124, classe C-250, col.locat amb morter de ciment 1:4. Ac abat am b
pintura asfaltica

CINQUANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS53,50 €
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Capítol 2.1 : PLUVIALS

NUM UT RESUM COEF. QUANTITAT PREU IMPORT

2.1.8 u Connexió a embornal. La connexió de la canonada de 200mm a la caixa CONNEX04

Connex ió a embornal. La connex ió de la canonada de 200mm a la  c a ix a  d 'em borna l
amb diàmetre 200mm, es protegira amb formigó HM-20. El recobriment de form igó  s erà
de  20cm al v oltant de la canonada..  Partida to ta lm ent ac abada i  pe l  s eu  c orrec te
funcionament.

DEU EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS10,77 €

2.1.9 u Connexió d'escomesa d'embornal a la xarxa pluvial o residual amb realització de CONNEX03

Connex ió d'escomesa d'embornal a la x arx a pluv ial o residual amb realitz ac ió  de  fora t
amb corona, connex ió amb junta de escomesa fabricada amb EPDM diàmetre  de  400 a
200 o de 500 a 200. Partida totalment acabada i pel seu correcte funcionament.

TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS34,70 €
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Capítol 2.2 : RESIDUALS

NUM UT RESUM COEF. QUANTITAT PREU IMPORT

2.2.1 m Demolició de pou de registre formigó, de 80 a 120 cm de diàmetre, amb F21DGG02F

Demolició de pou de registre formigó, de 80 a 120 cm de diàmetre, amb retroex cav adora
amb martell picador, i càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor.

DEU EUROS10,00 €

2.2.2 m Demol.claveguera D<=60cm,form.vibrpr.,solera=15cm,m.mec.+càrrega cam . F21D41A2

Demolició de clav eguera de fins a 60 cm de diàmetre o fins  a  40x 60 c m ,  de  fo rm igó
v ibropremsat amb solera de 15 cm de formigó, amb mitjans mecànics  i  c àrrega s obre
camió

SIS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS6,49 €

2.2.3 m Demolició o arrencada de claveguera o escomesa fins a 30 cm  de diàmetre o fins F21D21ES

Demolició o arrencada de clav eguera o escomesa fins a 30  c m  de diàm etre  o  fins  a
27x 36 cm, de formigó v ibropremsat o amb solera de 15 cm de form igó ,  am b m itj ans
mecànics i càrrega sobre camió

CINC EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS5,29 €

2.2.4 m3 Transport residus,instal.gestió residus,camió 12t,càrrega mec. F2R54267

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, a qualsev ol distància.

QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS4,74 €

2.2.5 m3 Deposició controlada, canon a dipòsit autoritzat,residus form. inerts,1,45t/m 3 F2RA71H0

Deposició controlada i canon d'ús a dipòsit autoritzat de residus de  fo rm igó  iner ts  am b
una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 s egons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

VUIT EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS8,73 €

2.2.6 m3 Excav.rasa/pou,h<=2,5m,qualsevol tipus de terreny, retro.,+càrr.mec.s/camió F222142A

Ex cav ació de rasa i pou de fins a 2,5 m de fondària, en qua ls ev o l  ti pus  de  ter reny ,
realitzada amb retroex cav adora i càrrega mecànica sobre camió.

SET EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS7,15 €

2.2.7 m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.=0,6-1,5m,95%PM F227A00F

Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6  i  m eny s  d '1 , 5  m  d 'am plàri a ,  am b
compactació del 95% PM

DOS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS2,08 €
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Capítol 2.2 : RESIDUALS

NUM UT RESUM COEF. QUANTITAT PREU IMPORT

2.2.8 m2 Apuntalament+estreb.rasa/pou,ampl.<=1m,fusta,40% prot. F2315701

Apuntalament i estrebada de rases i pous, fins a 1 m d'amplària, am b fus ta,  per a una
protecció del 40%

CATORZE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS14,80 €

2.2.9 m Claveguera polietilè HDPE D=400mm FD7JL146

Clav eguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i ex terna corrugada,  de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre  nom ina l  ex te r io r 400 m m ,  de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3,  un ió  de  m an iguets ,
amb grau de dificultat mitja, inclòs part proporcional d'ac c es s ori s  i  pec es  es pec ial s ,
sobre solera de formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandàri a m àx im a de l
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment de planta  15 c m  de gru ix .  T o ta lm ent
acabat i prov at.

TRENTA-SET EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS37,24 €

2.2.10 m Claveguera polietilè HDPE D=315 mm FD7JJ146

Clav eguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i ex terna corrugada,  de
polietilè HDPE, tipus B, àrea d'aplicació U, de diàmetre nom ina l  ex te r io r 315 m m ,  de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons norma UNE-EN 13476-3, unió de man iguets ,  am b
grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa. Inclòs part proporcional d'access oris  i
peces especials, sobre solera de formigó  HM -20/ P/ 20/ I de c ons is tènc ia p làs tic a ,
grandària màx ima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment de  plan ta  15  c m
de gruix . Totalment acabat i prov at.

VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS28,54 €

2.2.11 m Recobrim ent de canonada de diàmetre 400 mm, amb formigó HM-10/P/10/l. GD95MHM1

Recobriment de canonada de diàmetre 400 mm, amb formigó HM-10/P/10 / l .  S 'aboc ara
formigó des de la directriu inferior de la canonada (la solera) fins a 20 cm per sobre  de la
directriu superior del la canonada. Amplada de la  rasa 80cm.

VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS24,57 €

2.2.12 m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.0,6-1,5m,mat.selecc.excav.,g<=25cm F228AB0F

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material s e lec c ionat
de la pròpia ex cav ació, en tongades de gruix  fins a 25 cm, utilitzant p ic ó  v ib ran t,  am b
compactació del 95 % PM

VUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS8,46 €

2.2.13 m3 Transp.terres reutilitzades,camió 20t,carreg.mec. F2R342A9P

Transport de terres reutilitzades (no tenen la considerac ió  de  res idu  d' obra) ,  a  z ona
d'aplec indicada per la DO amb camió de 20 t i temps d'espera  per a la  c àrrega am b
mitjans mecànics, a qualsev ol distància.

QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS4,61 €

AM2 Pàg.6
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Capítol 2.2 : RESIDUALS

NUM UT RESUM COEF. QUANTITAT PREU IMPORT

2.2.14 m Subministrament i col·locació de clavegueró per escomesa domiciliaria o ED7K3301

Subministrament i col·locació de clav egueró per escomesa domiciliaria o  em bornal ,  de
paret estructurada, amb paret interna llisa i ex terna corrugada, de polietilè HDPE, tipus  B,
àrea d'aplicació U, de diàmetre nominal ex terior 200mm, de rigidesa anular SN 8 kN/ m 2,
segons norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets ,  am b grau de  di fi c u l tat m i tja  i
col·locat al fons de la rasa per a sanejament sense pressió, de rig i des a anu lar ,  s obre
solera de formigó de 10 cm de gruix  i recobert de formigo HM-10/P/10,  20 c m  de gru ix
per sobre de la directriu del tub.

SETZE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS16,67 €

2.2.15 u Connexió escomesa domiciliaria a la xarxa residual. La connexió es realitzara ( CONNEX02

Connex ió escomesa domiciliaria a la x arx a residual. La connex ió es  rea l i tz ara  (am b
accessori reducció ex entrica de PVC, PP, PE) per  l a par t ex terna  de  la  c anonada
ex istent domiciliaria i la reducció serà a diàmetre 200mm. La connex ió es protegi ra  am b
recobert de formigó HM-20/P/10,20cm al v oltant del seu perìm etre .  Par ti da  to ta lm ent
acabada i pel seu correcte funcionament.

VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS29,92 €

2.2.16 u Connexió escomesa domiciliaria residual amb realització de forat am b corona, CONNEX01

Connex ió escomesa domiciliaria residual amb realització de forat amb corona, c onnex ió
amb junta de escomesa fabricada amb EPDM diàmetre de 400 a 200 o de 500 a 200.  La
connex ió es protegira amb recobert de formigó HM-10/P/10 ,  20c m  a l  v o l tan t de l  s eu
perìmetre. Partida totalment acabada i pel seu correcte funcionament.

TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS34,70 €

2.2.17 u Solera form.HM-20/P/20/I g=15cm,planta 1,15x1,15m FDB17450

Solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix  i de planta 1,15x 1,15 m

DIVUIT EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS18,30 €

2.2.18 m Paret per a pou circular de D=100 cm  de peces de formigó amb execució FDD1A099

Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb ex ecució p re fabri c ada,
col·locades amb morter mix t 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l ,  i nc los
cono de reducció de 100cm a 70cm

VUITANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS86,47 €

2.2.19 u Graó p/pou registre polipropilè armat,250x350x250mm,col.mort FDDZS005

Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x 350x 250 m m  i  3  k g  de  pes ,
col·locat amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

CATORZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS14,45 €

AM2 Pàg.7
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Capítol 2.2 : RESIDUALS

NUM UT RESUM COEF. QUANTITAT PREU IMPORT

2.2.20 u Bastiment circ.,fos.dúctil,p/pou reg.+tapa abatib+tancapas D FDDZ6DD4

Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatib l e i  am b tanc a,  pas
lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, c ol · loc a t am b
morter

CENT TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS130,69 €
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Capítol 3 : ABASTAMENT

NUM UT RESUM COEF. QUANTITAT PREU IMPORT

3.1 m3 Excav.rasa,amp:<=1m,fond.=<=2m,qulasevol tipus terreny.,retro.+càrrega mec. F2225123

Ex cav ació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en qua ls ev ol  ti pus
de terreny , amb retroex cav adora i càrrega mecànica del material ex cav at

SET EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS7,73 €

3.2 m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.<0,6m,95%PM F227500F

Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màx ima 0,6 m, amb compactac ió  de l  95%
PM

DOS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS2,60 €

3.3 m3 Transp.terres reutilitzades,camió 20t,carreg.mec. F2R342A9P

Transport de terres reutilitzades (no tenen la considerac ió  de  res idu  d' obra) ,  a  z ona
d'aplec indicada per la DO amb camió de 20 t i temps d'espera  per a la  c àrrega am b
mitjans mecànics, a qualsev ol distància.

QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS4,61 €

3.4 ml Canonada de PE 100 DN 63 PN 10 alta densitat per a conducció d'aigua CANONA63

Canonada de PE 100 de DN 63 PN 10 alta densitat per a c onduc c ió  d 'a i gua po table ,
inclosa la P.P. d'accessoris i ma d'obra per al seu muntatge.
S'ajustaran a les normes UNE 12.201 i a les recomanacions ISO-161/1. 
Tant les unions de tubs de polietilè d'alta densitat PE-80 i PE-100 c om  e ls  ac c es s or is
(Tes, Vàlv ules , colzes, boques de reg .  Etc . )  es  faran  per  e lec tró  s o ldadura  (no
s'admetrà cap soldadura a testa).
Col·locació de cinta seny alitzadora color blau i prov es de pressió i estanqueïtat.
(Dacord amb les prescripcions tècniques de la company ia de serv eis de SOREA, que te
la concessió municipal de la x arx a d'abastament de les aigua potable)

(Sense descomposició)

SIS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS6,60 €

3.5 ml Canonada de PE 100 DN 110 PN 10 alta densitat per a conducció d'aigua CANONA110

Canonada de PE 100 de DN 110 PN 10 alta densitat per a conduc c ió  d 'a i gua po table ,
inclosa la P.P. d'accessoris i ma d'obra per al seu muntatge.
S'ajustaran a les normes UNE 12.201 i a les recomanacions ISO-161/1. 
Tant les unions de tubs de polietilè d'alta densitat PE-80 i PE-100 c om  e ls  ac c es s or is
(Tes, Vàlv ules , colzes, boques de reg .  Etc . )  es  faran  per  e lec tró  s o ldadura  (no
s'admetrà cap soldadura a testa).
Col·locació de cinta seny alitzadora color blau i prov es de pressió i estanqueïtat.
(Dacord amb les prescripcions tècniques de la company ia de serv eis de SOREA, que te
la concessió municipal de la x arx a d'abastament de les aigua potable)

(Sense descomposició)

NOU EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS9,41 €
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3.6 u Conexió de la xarxa que s'instal·la a la xarxa existent principal. Partida totalment CONNEXA01

Conex ió de la x arx a que s'instal·la a la x arx a ex is ten t pr inc ipa l .  Par ti da  to ta lm ent
acabada, inclos accessoris, ma d'obra...
(Dacord amb les prescripcions tècniques de la company ia de serv eis de SOREA, que te
la concessió municipal de la x arx a d'abastament de les aigua potable)

(Sense descomposició)

TRES-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS333,33 €

3.7 m3 Rebliment de canonada de polietile amb sorra i abocada i estesa amb mitjans F2285HSO

Rebliment de canonada de polietile amb sorra i abocada i estesa amb mitjans manuals.
(Dacord amb les prescripcions tècniques de la company ia de serv eis de SOREA, que te
la concessió municipal de la x arx a d'abastament de les aigua potable)

DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS18,59 €

3.8 u Clau de pas DN 50 de comporta, amb junta elàstica, fosa dúctil GGG50, pintada CLAU50

Vàlv ula de comporta, tipus Belgicst DN 50 PN 16 brida F-4 eix  lliure, amb junta elàs tic a ,
fosa dúctil GGG50, pintada amb pintura epòx id inclosa la part P . P.  d 'ac c es s or is  i  m a
d'obra per al seu muntatge. Inclós "quadradillo" de maniobra. 
(Dacord amb les prescripcions tècniques de la company ia de serv eis de SOREA, que te
la concessió municipal de la x arx a d'abastament de les aigua potable)

(Sense descomposició)

CENT TRETZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS113,24 €

3.9 u Clau de pas DN 100 de comporta, amb junta elàstica, fosa dúctil GGG50, pintada CLAU100

Vàlv ula de comporta, tipus Belgicst DN 100 PN  16 br ida  F -4  ei x  l l iu re ,  am b jun ta
elàstica, fosa dúctil GGG50, pintada amb pintura epòx id inclosa la part P.P. d'acces s or is
i ma d'obra per al seu muntatge. Inclós "quadradillo" de maniobra. 
(Dacord amb les prescripcions tècniques de la company ia de serv eis de SOREA, que te
la concessió municipal de la x arx a d'abastament de les aigua potable)

(Sense descomposició)

CENT CINQUANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS151,43 €

3.10 u Escomesa per habitatges sobre canonada PE DN 63 o 110 ( inclou arqueta de ESCOM01

Escomesa per habitatges sobre canonada PE DN 63 o 110 ( inclou arqueta de  260m m
alçada, 480mm de llargada i 255mm amplada. Material HDPE+ Composite. Inc lou c l aus
d'entrada, sortida i de retenció per comptador de diàmetre DN 13-15-20. Totalment aillada)
Instal·lació d'escomesa domiciliaria: Collarí de fosa dúctil de 63-3/4" o 110-3/4". Seran de
dues peces, de fosa dúctil GGG-50 o acer inox idable, amb e ls  c argo ls  tam bé d 'ac er
inox idable i ajustades al diàmetre ex terior del tub, instal·lat sobre canonada. 
(Dacord amb les prescripcions tècniques de la company ia de serv eis de SOREA, que te
la concessió municipal de la x arx a d'abastament de les aigua potable).

(Sense descomposició)

CENT VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS129,50 €
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3.11 m Instal·lació provisional d'obres mentre es m unta la canonada definitiva. (D'acord PROVISION

Instal·lació prov isional d'obres mentre es munta la canonada definitiv a.(D'acord  am b l es
prescripcions tècniques de la company ia de serv eis de SOREA,  que te  l a c onc es s ió
municipal de la x arx a d'abastament de les aigua potable)

(Sense descomposició)

QUATRE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS4,30 €

3.12 u Hidrant d'una sortida de 100 mm, muntat soterrat. FM213328

Hidrant amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de diàmetre ti pus  Be lg ic as t
DN100 R.100, muntat soterrat.

(Sense descomposició)

TRES-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS381,27 €

AM2 Pàg.11



Quadre de Preus Nº 1

Pressupost : URBA PARAL·LEL

Capítol 4.1 : MOVIMENT  DE TERRES

NUM UT RESUM COEF. QUANTITAT PREU IMPORT

4.1.1 m3 Excav.p/caixa pav.,terreny compact.(SPT 20-50),pala excav.,+càrr.directa s/camió F221C472

Ex cav ació per a caix a de pav iment en terreny  compacte (SPT 20-50),  rea l i tz ada am b
pala ex cav adora i càrrega directa sobre camió. Inclou aix ecament del pav iment as fà l tic
ex istent.

TRES EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS3,71 €

4.1.2 m2 Repàs+picon.caixa paviment,95%PM F227T00F

Repàs i piconatge de caix a de pav iment, amb compactació del 95% PM

UN EURO AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS1,23 €

4.1.3 m3 Terraplenada/picon.caixa pav.mat.toler.excav.g<=25cm,95%PM F226120F

Terraplenada i piconatge per a caix a de pav iment amb material to l erab le de  la  p ròp ia
ex cav ació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM

CINC EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS5,88 €

4.1.4 m3 Transp.terres reutilitzades,camió 20t,carreg.mec. F2R342A9P

Transport de terres reutilitzades (no tenen la considerac ió  de  res idu  d' obra) ,  a  z ona
d'aplec indicada per la DO amb camió de 20 t i temps d'espera  per a la  c àrrega am b
mitjans mecànics, a qualsev ol distància.

QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS4,61 €

4.1.5 m Cuneta triangulat de terra d'1,00 m GD571510

Cuneta profunda triangular de 1,00 m d'amplària i 0,33 m de fondària,  inclòs ex c av ac ió
de terreny  no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

SIS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS6,13 €
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Quadre de Preus Nº 1

Pressupost : URBA PARAL·LEL

Capítol 4.2 : PAVIMENTACIÓ VORERES

NUM UT RESUM COEF. QUANTITAT PREU IMPORT

4.2.1 m Vorada recta form., BORE720 (20x15cm), B, H, T(R-5MPa),col./s G965A9D9-MI

Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció  norm al i tz ada de  c a lç ada
BORE720 de 20x 15 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l ' abras ió H i  c las s e
resistent a flex ió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de  fo rm igó
HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5.  Inc lús  fo rm ac ió  de
pendents en passos de v ianants.

VINT-I-VUIT EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS28,78 €

4.2.2 m Rigola HM-30/P/20/I+E, ampl.=30cm ,h=25-30cm F9787GN1

Rigola de formigó HM-30/P/20/I+E, de consistència plàs tic a i  grandàri a m àx im a de l
granulat 20 mm, de 30 cm d'amplària i de 25 a 30 cm d'alçària, acabat remolinat

VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS23,50 €

4.2.3 m3 Subbase granulat grandària=50-70mm,estesa+picon. F9231510

Subbase de granulat de grandària màx ima de 50 a 70 mm, amb estesa i  p ic onatge  de l
material

DEU EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS10,86 €

4.2.4 m3 Base formigó HM-20/B/20/I, camió+vibr.manual, reglejat F9365H11

Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tov a i grandària màx ima del g ranu la t 20
mm, abocat des de camió amb estesa i v ibratge manual, amb acabat reglejat

SETANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS75,34 €

4.2.5 m2 Paviment panot vorera gris,25x25x2,5cm,preu alt,col.est.sorr F9E15204

Pav iment de panot per a v orera gris de 25x 25x 2,5 cm, classe 1a, preu a l t,  c o l . loc at a
l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland.
Inclós formació de pendents i peces especials en formació de passos de v ianants.

VINT-I-DOS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS22,11 €
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Quadre de Preus Nº 1

Pressupost : URBA PARAL·LEL

Capítol 4.3 : PAVIMENTACIÓ CALÇADA

NUM UT RESUM COEF. QUANTITAT PREU IMPORT

4.3.1 m3 Subbase mat.selec.,estesa+picon.98%PM F928101K-P

Subbase material seleccionat, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM

NOU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS9,65 €

4.3.2 m3 Subbase tot-u art.,estesa+picon.95%PM F921201F

Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM

VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS23,55 €

4.3.3 m3 Base tot-u art.,estesa+picon.95%PM F931201F

Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM

VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS23,55 €

4.3.4 m2 Reg d'imprim. a/emul.bitum.catiònica C60BF4 IMP  1,2kg/m2 F9J12P70

Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotac ió  1 , 2
kg/m2

ZERO EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS0,52 €

4.3.5 t Paviment bitum.cont.calent AC22 base B 50/70 G ,g granitic,betum asf.,98%mar F9H19114

Pav iment de mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa S-25 am b
granulat granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l ' as s a ig
marshall

CINQUANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS52,99 €

4.3.6 m2 Reg d'adher. a/emul.bitum.termoadherent tipus C60B4 TER o C60B3 - dotació F9J13Q40

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa tipus C60B4 TER o C60B3  am b dotac ió  1
kg/m2

ZERO EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS0,41 €

4.3.7 t Paviment bitum.cont.calent AC16 surf B50/70D ,g.granític,compactació 98% F9H12114

Pav iment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC  16 s ur f B  50/ 70  D,  am b
betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a c apa de  tràns i t i  g ranu la t
granític, estesa i compactada al 98% de l'assaig marshall.

CINQUANTA-SIS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS56,04 €
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Quadre de Preus Nº 1

Pressupost : URBA PARAL·LEL

Capítol 5 : ENLLUMENAT

NUM UT RESUM COEF. QUANTITAT PREU IMPORT

5.1 u Instal·lació enllumenat PRO-ENLL

Instal·lació d'enllumenat, segons relació d'amidaments i pressupost del projecte annex .

(Sense descomposició)

VINT-I-SIS MIL TRES-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS26.393,33 €

5.2 m3 Excav.rasa,amp:<=1m,fond.=<=2m,qulasevol tipus terreny.,retro.+càrrega mec. F2225123

Ex cav ació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en qua ls ev ol  ti pus
de terreny , amb retroex cav adora i càrrega mecànica del material ex cav at

SET EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS7,73 €

5.3 m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.<0,6m,95%PM F227500F

Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màx ima 0,6 m, amb compactac ió  de l  95%
PM

DOS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS2,60 €

5.4 m3 Transp.terres reutilitzades,camió 20t,carreg.mec. F2R342A9P

Transport de terres reutilitzades (no tenen la considerac ió  de  res idu  d' obra) ,  a  z ona
d'aplec indicada per la DO amb camió de 20 t i temps d'espera  per a la  c àrrega am b
mitjans mecànics, a qualsev ol distància.

QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS4,61 €

5.5 m Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=90mm,20J,450N,canal.s GG22TH1K

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'ex terio r ,  de
90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistènc ia  a  l ' im pac te
de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

DOS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS2,59 €

5.6 m Canalització 2tubs PE DN=90mm,dau recobr. 40x25cm form. FDG52357

Canalització amb dos tubs corbables corrugats  de  po l ie ti lè  de  90  m m  de d iàm etre
nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x 25 cm amb formigó HM-20/P/20/I

NOU EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS9,32 €

5.7 m Canalització 4tubs PE DN=90mm,dau recobr. 40x40cm form. FDG54477-90

Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polie ti lè  de  90  m m  de d iàm etre
nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x 40 cm amb formigó HM-20/P/20/I

SETZE EUROS AMB TRES CÈNTIMS16,03 €
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Quadre de Preus Nº 1

Pressupost : URBA PARAL·LEL

Capítol 5 : ENLLUMENAT

NUM UT RESUM COEF. QUANTITAT PREU IMPORT

5.8 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en tongades de F2285M00

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en tongades  de gru ix
de 25 cm, utilitzant picó v ibrant

VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS25,66 €

5.9 m Banda cont.plàstic,color,30cm,col·locada llarg rasa,20cm sob FDGZU010

Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de  la  ras a  a
20 cm per sobre de la canonada, per a malla seny alitzadora

ZERO EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS0,28 €

5.10 u Pericó registrable, formigó prefabricat sense fons, amb llit de grava FDK262B8

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x 40x 45 cm, per a instal·lacions
de serv eis, col·locat sobre llit de grav a de 15 cm de gruix  i reblert lateral amb terra  de la
mateix a ex cav ació

QUARANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS45,45 €

5.11 u Bastim.+tapa fos.dúc.,p/pericó serv.,recolzada,pas útil 400x FDKZH9B4

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serv eis, recolzada, pas lliure  de
400x 400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col.locat amb morter

TRENTA-SET EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS37,45 €

5.12 m3 Formigó rasa/pou fonament,HM-20/P/20/I,camió F31521G1

Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/ 20 / I,  de  c ons i s tènc ia  p làs ti c a  i
grandària màx ima del granulat 20 mm, abocat des de camió.

SEIXANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS66,66 €

5.13 u Ancoratge acer b/corrugada,D=16mm,perf.+inject.cont. adh.apl E4BP1116-FA

Ancoratge amb quatre barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N / m m 2,  de  16
mm de diàmetres i 60 cm de longitud total, treballat a taller i amb una capa d' im prim ac ió
antiox idant, col.locat a l'obra amb cargols. Inclou morter autoniv el lan t ex pans iu  per a l
reblert de l'espai resultan t en tre e l  fo rm igó  i  l a p lac a  de  la  farola  i  la  p rotec c ió
anticorrosiv a aplicada als cargols i als ex trems dels perns.

(Sense descomposició)

DINOU EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS19,94 €
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Quadre de Preus Nº 1

Pressupost : URBA PARAL·LEL

Capítol 6 : SEGURETAT I SALUT

NUM UT RESUM COEF. QUANTITAT PREU IMPORT

6.1 u Seguretat i salud SEGU-SALUT

Seguretat i salut en el treball per l'ex ecució de l'obra ,  s egons  re lac ió  d' am idam ent i
pressupost de l'Estudi de Seguretat i Salut annex .

(Sense descomposició)

DOS MIL CINC-CENTS  EUROS2.500,00 €
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Quadre de Preus Nº 1

Pressupost : URBA PARAL·LEL

Capítol 7 : CONTROL DE QUALITAT

NUM UT RESUM COEF. QUANTITAT PREU IMPORT

7.1 u Pla de Control. Esplanada J22CON-E

Pla de Control
COMPACTACIÓ ESPLANADA
-Deteminació "in situ" de la densitat i de la humitat de  s òl s  i  m ateri al s  g ranulars  per
mètodes nuclears :  pe ti tes  fondàri es  s / U N E 103900: 2013. M ínim  10 punts  per
desplaçament. (15u)
-Proctor modificat s/UNE 103501:1994
-Desplaçament a obra

(Sense descomposició)

DOS-CENTS TRENTA-VUIT EUROS238,00 €

7.2 u Pla de Control Sòl seleccionat J22CON-S

SÒL SELECCIONAT D'APORTACIÓ
**Control materials
-Determinació humitat mitjançant assecat en estufa, s/UNE-EN ISO 17892-1:2015
-Anàlisi granulomètric de sòl per tamisat, s/UNE-EN 103101:1995
-Determinació dels límits d'Atterberg s/UNE 103103:1994 i 103104:1993
-Proctor Normal s/UNE103500:1994
-Proctor Modificat s/UNE103501:1994
-Determinació de l'index  C.B.R. amb 3 punts, s/UNE 103502:1995
-Contingut de matèria organica sòls pel mètode de l  perm anganat potàs s ic ,  s / U N E
103204:1993 i ER
-Assaig d'inflament lliure d'un sòl amb edòmetre, s/UNE 103601:1996
-Assaig de colapse en sòls, s/NLT 254:1999
-Determinació del contingut de sals solubles en aigua, s/NLT 114:1999
-Contingut de guix  en sòls, s/ NLT 115:1999

**Compactació.
-Determinació "in situ" de la densitat i de la humitat de s òl s  i  m ateri al s  g ranulars  per
mètodes nuclears :  pe ti tes  fondàr ies  s / U N E 103900: 2013.  M ín im  10 punt per
desplaçament. (10 punts)
-Desplaçament a obra (1u)

(Sense descomposició)

SIS-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS679,93 €
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Quadre de Preus Nº 1

Pressupost : URBA PARAL·LEL

Capítol 7 : CONTROL DE QUALITAT

NUM UT RESUM COEF. QUANTITAT PREU IMPORT

7.3 u Pla de Control Tot-u artificial J22CON-T

Pla de Control 
TOT-Ú ARTIFICIAL
**Control materials
-Quarteig i preparació mostra
-Anàlisi granulomètric s/UNE-EN 933-1:2012 
-Determinació del contingut d'aigua mitjançant assecament en estufa ,  s / U N E-EN  1097-
5:2009
-Determinació dels límits d'Atterberg s/UNE 103103:1994 i 103104:1993
-Determ inac ió de l ' equ iv a lent d 'a rena en  àr i ds  fins  s / U N E - E N      9 3 3 -
8:2012+A1:2015/1M:2016
-Contingut de fins de l'àrid gros s/UNE-EN 933-1:2012
-Determinació del percentatge de cares de fractura s/UNE-EN 933-5:1999+A1:2005
-Determinació de la forma de les partícules. Índex  de lloses s/UNE-EN 933-3:2012
-Determinació coeficient desgast "Los Angeles" (àrid classificat) s/UNE-EN 1097-2:2010
-Determinació quantitativ a dels compostos de sofre s/UNE-EN  1744-1 : 2010+A1: 2013
Ap.11
-Proctor Modificat s/UNE 103501:1994

**Control compactació
-Deteminació "in situ" de la densitat i de la humitat de  s òl s  i  m ateri al s  g ranulars  per
mètodes nuclears :  pe ti tes  fondàri es  s / U N E 103900: 2013. M ínim  10 punts  per
desplaçament. (10u)
-Assag de càrrega amb placa circular de D.300 mm per c ontrol  c om pac tac ió  de  l es
capes de sòl s/UNE 103808:2006 (s/NLT-357/98). Mínim 3 punt. (No inclou reacció).(2u)
-Determinació de contingut d'aigua mitjançant assecament en estu fa ,  s / U N E-EN  1097-
5:2009. (2u).

(Sense descomposició)

SET-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB CINC CÈNTIMS771,05 €
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Quadre de Preus Nº 1

Pressupost : URBA PARAL·LEL

Capítol 7 : CONTROL DE QUALITAT

NUM UT RESUM COEF. QUANTITAT PREU IMPORT

7.4 u Pla de Control Mescles bituminoses J22CON-M

Pla de Contol
MESCLA BITUMINOSA EN CALENT

**Base: 1u. Rodadura: 1u 
-Presa de mostres d'aglomerat asfàltic, s/NLT-121/99
-Quarteig i preparació mostra
-Control de temperatures en l'ex ecució de  pav im ents  de  m es c les  b i tum inos es  en
calents/UNE-EN 12697-13:2000
-Contingut de lligant soluble en mescles bituminoses en calent, s/UNE-EN 12697-1:2013
-Anàlisi granulomètric dels àrids recuperats de les mes c les  bi tum inos es ,  s / U N E-EN
12697-2:2002+A1:2007 
-Determinació de la densitat aparent i contingut de buits m itjanç ant l a fabri c ac ió  de  3
prov etes s/UNE-EN 12697-6:2012 i 12697-8:2003

**Control compactació.
-Ex tracció testimonis de mescla bituminosa (mín. 5 uts) en dues  c apes .  Inc lòs  g rui x ,
s/UNE-EN 12697-29:2003. Quantitat 5 u)
-Determinació de la densitat aparent de testimonis/prov etes de m es c la  bi tum inos a en
calent, s/UNE-EN 12697-6:2012 i NLT-168/90 (10 u)

(Sense descomposició)

VUIT-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB SET CÈNTIMS875,07 €

7.5 u Pla de Control Formigó J22CON-F

Pla de Control
FORMIGÓ 
Confecció sèrie  de  4  prov etes  c úbiques  de  form igó  de  15x 15x 15 c m ,  i nc lòs
assentament curat i ruptura per compressió, s/UNE-EN 12350-1/2:2009, UNE-EN 12390-
1:2001 i UNE-EN 12390-2/3:2009
Distribució sèries:
Rigola       1 sèries
Voreres      1 sèries

(Sense descomposició)

SETANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS73,45 €

7.6 u Pla de Control Sanejament J22CON-VC

Pla de Control
SANEJAMENT
Video càmara de v erificació del clav egueram en tub de 300 i 400 mm de d iàm etre ,  per
comprov ació del bon estat de l'obra ex ecutada, realitzar per em pres a es pec ia l i tz ada.
Inclou desplaçament i v ideo.

(Sense descomposició)

TRES-CENTS  EUROS300,00 €
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Pressupost (Amidaments)

Pressupost :

Capítol 1 :

Costes Directos

DEMOLICIONS I GESTIÓ DE RESIDUS

COMENTARI NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM. PREU IMPORT

1.1 u Cata localització de serveis amb mitjans manuals, carrega i transport de residus a diposit autoritza

Cata localització de serv eis amb mitjans manuals, carrega i transport de residus a diposit autoritzat, inclòs dipos i t
autoritzat

10,00010,00

5,000* 5,00

15,000Total amidament 1.1 : u  124,12 1.861,80 €

1.2 m Tall serra disc paviment mescles bitum. o form., fins fondària 20 cm

Tall amb serra de disc de pav iment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm

15,350Paral·lel 1,00 15,35

1,0001,00 1,00

2,0001,00 2,00

1,0001,00 1,00

15,030Cami d l'Urgell 1,00 15,03

4,600Cami de Bell-l loc 2,00 2,30

8,0004,00 2,00

87,3202,00 43,66

134,300Total amidament 1.2 : m  2,73 366,64 €

1.3 m Demolic.vorada sob/form.,martell trenc.+càrrega man/mec.

Demolició de v orada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroex c av adora i  c àr rega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

1,850Paral·lel 1,00 1,85

7,6401,00 7,64

20,410Cami Urgell 1,00 20,41

8,7001,00 8,70

38,600Total amidament 1.3 : m  3,63 140,12 €

1.4 m2 Demol.paviment form.,g<=30cm,ampl.>2m,retro.+mart.trencad.+càrrega cam.

Demolició de pav iment de formigó, de fins a 30 cm de gruix  i més de 2 m d'amplària amb retroex cav adora  am b
martell trencador i càrrega sobre camió

1,080Paral·lel 1,00 1,08

14,4501,00 14,45

9,6501,00 9,65

3,5201,00 3,52

6,1401,00 6,14

9,7801,00 9,78

0,8001,00 0,80

27,1101,00 27,11

10,9901,00 10,99

7,560cami urgell 1,00 7,56

30,9901,00 30,99

122,070Total amidament 1.4 : m2  5,56 678,71 €

1.5 m2 Demolicio paviment mescla bituminosa fins 10cm de gruix i més de 2m

Demolició de pav iment de mescla bituminosa,  de  fins  a  10  c m  de gru ix  i  m és  de  2  m  d 'am plària  am b
retroex cav adora amb martell trencador i càrrega sobre camió

AM2 Pàg.1
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2.246,260Paral·lel 1,00 2.246,26

469,270cami Urgell 1,00 469,27

2,760cami Bell-lloc 1,00 2,30 1,20

4,0001,00 2,00 2,00

52,3921,00 43,66 1,20

2.774,682Total amidament 1.5 : m2  0,34 943,39 €

1.6 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de formigó i càrrega sobre camió

Fresat per cm de gruix  de pav iment de formigó i càrrega sobre camió

Paral·lel-Bell-l loc

497,150promig 5 cm 5,00 99,43

497,150Total amidament 1.6 : m2  0,79 392,75 €

1.7 m3 Transport residus,instal.gestió residus,camió 12t,càrrega mec.

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera  per a  la
càrrega a màquina, a qualsev ol distància.

Vorada

0,069Paral·lel 1,00 1,85 0,15 0,25

0,2871,00 7,64 0,15 0,25

0,765Cami Urgell 1,00 20,41 0,15 0,25

0,3261,00 8,70 0,15 0,25

formigó

0,162Paral·lel 1,00 1,08 0,15

2,1681,00 14,45 0,15

1,4481,00 9,65 0,15

0,5281,00 3,52 0,15

0,9211,00 6,14 0,15

1,4671,00 9,78 0,15

0,1201,00 0,80 0,15

4,0671,00 27,11 0,15

1,6491,00 10,99 0,15

1,134cami urgell 1,00 7,56 0,15

4,6491,00 30,99 0,15

mbc

112,313Paral·lel 1,00 2.246,26 0,05

23,464cami Urgell 1,00 469,27 0,05

0,138cami Bell-lloc 1,00 2,30 1,20 0,05

0,2001,00 2,00 2,00 0,05

2,6201,00 43,66 1,20 0,05

31,700Esponjament 1,00 0,20 158,50

190,195Total amidament 1.7 : m3  4,74 901,52 €

1.8 m3 Deposició controlada, canon a dipòsit autoritzat,residus form. inerts,1,45t/m3

Deposició controlada i canon d'ús a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una dens i ta t 1 , 45  t/ m 3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 s egons  la  Ll is ta  Europea de  R es idus  (OR DEN
MAM/304/2002)

Vorada

0,069Paral·lel 1,00 1,85 0,15 0,25

0,2871,00 7,64 0,15 0,25

0,765Cami Urgell 1,00 20,41 0,15 0,25
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0,3261,00 8,70 0,15 0,25

formigó

0,162Paral·lel 1,00 1,08 0,15

2,1681,00 14,45 0,15

1,4481,00 9,65 0,15

0,5281,00 3,52 0,15

0,9211,00 6,14 0,15

1,4671,00 9,78 0,15

0,1201,00 0,80 0,15

4,0671,00 27,11 0,15

1,6491,00 10,99 0,15

1,134cami urgell 1,00 7,56 0,15

4,6491,00 30,99 0,15

mbc

112,313Paral·lel 1,00 2.246,26 0,05

23,464cami Urgell 1,00 469,27 0,05

0,138cami Bell-lloc 1,00 2,30 1,20 0,05

0,2001,00 2,00 2,00 0,05

2,6201,00 43,66 1,20 0,05

31,700Esponjament 1,00 0,20 158,50

190,195Total amidament 1.8 : m3  8,73 1.660,40 €

1.9 m3 Càrr.mec. residus inerts o no especials instal.gestió residu

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal.lació autoritzada de  ges ti o de
residus, amb camió per a transport de 12 t, a qualsev ol distància. D'acord amb l'estudi de gestió de residus.

230,0001,00 230,00

230,000Total amidament 1.9 : m3  5,30 1.219,00 €

1.10 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat barrej. no perillosos

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la di s pos ic ió  c ontro lada de ls  res idus  de  la
construcció, segons Llei 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat >= 1,35 t/m3, procedents  de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons el Catàleg Europeu de Res idus  (ORDEN  M AM / 304/ 2002.
D'acord amb l'estudi de gestió de residus.

230,0001,00 230,00

230,000Total amidament 1.10 : m3  7,80 1.794,00 €
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2.1.1 m3 Excav.rasa,amp:<=1m,fond.=<=2m,qulasevol tipus terreny.,retro.+càrrega mec.

Ex cav ació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondàr ia ,  en  qua ls ev o l  ti pus  de  ter reny ,  am b
retroex cav adora i càrrega mecànica del material ex cav at

42,12018,00 3,90 0,60 1,00

42,120Total amidament 2.1.1 : m3  7,73 325,59 €

2.1.2 m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.=0,6-1,5m,95%PM

Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i meny s d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM

42,12018,00 3,90 0,60

42,120Total amidament 2.1.2 : m2  2,08 87,61 €

2.1.3 m Clavegueró PVC-U paret massissa,sanejament s/pressió,DN=200m

Clav egueró amb tub de PVC-U de paret llisa massissa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i  de  SN
4 (4 kN/m2) de rigidesa anular,inclòs peces especial, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de formigó de 10
cm de gruix  i reblert amb formigó fins a 20 cm per sobre del tub.

92,70018,00 5,15

92,700Total amidament 2.1.3 : m  18,18 1.685,29 €

2.1.4 m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.0,6-1,5m,mat.selecc.excav.,g<=25cm

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

29,48418,00 3,90 0,60 0,70

29,484Total amidament 2.1.4 : m3  8,46 249,43 €

2.1.5 m3 Transp.terres reutilitzades,camió 20t,carreg.mec.

Transport de terres reutilitzades (no tenen la consideració de residu d'obra), a zona d'aplec  ind ic ada per la  DO
amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, a qualsev ol distància.

12,63618,00 3,90 0,60 0,30

2,528esponjament 1,00 0,20 12,64

15,164Total amidament 2.1.5 : m3  4,61 69,91 €

2.1.6 u Caixa per a embornal de 70x40x70 cm, amb parets de 5 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre 

soler

Caix a per a embornal de 70x 40x 70 cm, amb parets de 5 cm de gruix  de formigó HM-20/P/20/I sobre  s o le ra de
15 cm de formigó HM-20/P/20/I

18,00018,00

18,000Total amidament 2.1.6 : u  62,94 1.132,92 €

2.1.7 u Reixa i bastiment Delta 50 V (R0766) 625x395x70mm.  Bastiment i reixa practicable (abatible) de fund

Reix a i bastiment Delta 50 V (R0766) 625x 395x 70mm.  Bastiment i reix a practicable (abatible) de fundició  dúc ti l ,
articulada antirrobatori, superficie antilliscant. Cumpleix  normativ a UNE EN-124, clas s e  C -250,  c ol . l oc a t am b
morter de ciment 1:4. Acabat amb pintura asfaltica

18,00018,00
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18,000Total amidament 2.1.7 : u  53,50 963,00 €

2.1.8 u Connexió a embornal. La connexió de la canonada de 200mm a la caixa d'embornal amb diàmetre 

200mm, e

Connex ió a embornal. La connex ió de la canonada de 200mm a la caix a d'embornal amb diàmetre  200m m ,  es
protegira amb formigó HM-20. El recobriment de formigó serà de  20cm al v o l tan t de  la  c anonada. .   Parti da
totalment acabada i pel seu correcte funcionament.

18,00018,00

18,000Total amidament 2.1.8 : u  10,77 193,86 €

2.1.9 u Connexió d'escomesa d'embornal a la xarxa pluvial o residual amb realització de forat amb corona, co

Connex ió d'escomesa d'embornal a la x arx a pluv ial o residual amb realització de forat amb c orona,  c onnex ió
amb junta de escomesa fabricada amb EPDM diàmetre de 400 a 200 o de 500 a 200. Partida totalment acabada i
pel seu correcte funcionament.

18,00018,00

18,000Total amidament 2.1.9 : u  34,70 624,60 €
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2.2.1 m Demolició de pou de registre formigó, de 80 a 120 cm de diàmetre, amb retroexcavadora amb martell 

pi

Demolició de pou de registre formigó, de 80 a 120 cm de diàmetre, amb retroex cav adora amb martel l  p ic ador ,  i
càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor.

0,9501,00 0,95

0,950Total amidament 2.2.1 : m  10,00 9,50 €

2.2.2 m Demol.claveguera D<=60cm,form.vibrpr.,solera=15cm,m.mec.+càrrega cam.

Demolició de clav eguera de fins a 60 cm de diàmetre o fins a 40x 60 cm, de formigó v ibropremsat amb sole ra de
15 cm de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

16,710Pou 1-2 1,00 16,71

16,710Total amidament 2.2.2 : m  6,49 108,45 €

2.2.3 m Demolició o arrencada de claveguera o escomesa fins a 30 cm de diàmetre o fins a 27x36 cm, de 

formig

Demolició o arrencada de clav eguera o escomesa fins a 30 cm de diàmetre  o fi ns  a 27x 36 c m ,  de  fo rm igó
v ibropremsat o amb solera de 15 cm de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

7,440Escomeses façana O 1,00 7,44

7,5001,00 7,50

7,6001,00 7,60

7,7401,00 7,74

8,0701,00 8,07

8,2401,00 8,24

8,3401,00 8,34

8,5901,00 8,59

8,8501,00 8,85

9,0401,00 9,04

8,4701,00 8,47

8,4101,00 8,41

8,4201,00 8,42

8,5501,00 8,55

17,2002,00 8,60

8,5501,00 8,55

8,7401,00 8,74

8,8801,00 8,88

9,1001,00 9,10

9,2401,00 9,24

3,160Escomeses façana E 1,00 3,16

2,1001,00 2,10

2,0401,00 2,04

3,5002,00 1,75

187,770Total amidament 2.2.3 : m  5,29 993,30 €

2.2.4 m3 Transport residus,instal.gestió residus,camió 12t,càrrega mec.

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera  per a  la
càrrega a màquina, a qualsev ol distància.

0,646Pous 1,00 0,95 0,68

1,003Pou 1-2 1,00 16,71 0,06

0,298Escomeses façana O 1,00 7,44 0,04
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0,3001,00 7,50 0,04

0,3041,00 7,60 0,04

0,3101,00 7,74 0,04

0,3231,00 8,07 0,04

0,3301,00 8,24 0,04

3,3361,00 8,34 0,40

0,3441,00 8,59 0,04

0,3541,00 8,85 0,04

0,3621,00 9,04 0,04

0,3391,00 8,47 0,04

0,3361,00 8,41 0,04

0,3371,00 8,42 0,04

0,3421,00 8,55 0,04

0,6882,00 8,60 0,04

0,3421,00 8,55 0,04

0,3501,00 8,74 0,04

0,3551,00 8,88 0,04

0,3641,00 9,10 0,04

0,3701,00 9,24 0,04

0,126Escomeses façana E 1,00 3,16 0,04

0,0841,00 2,10 0,04

0,0821,00 2,04 0,04

0,1402,00 1,75 0,04

2,434Esponjament 1,00 0,20 12,17

14,599Total amidament 2.2.4 : m3  4,74 69,20 €

2.2.5 m3 Deposició controlada, canon a dipòsit autoritzat,residus form. inerts,1,45t/m3

Deposició controlada i canon d'ús a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una dens i ta t 1 , 45  t/ m 3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 s egons  la  Ll is ta  Europea de  R es idus  (OR DEN
MAM/304/2002)

0,646Pous 1,00 0,95 0,68

1,003Pou 1-2 1,00 16,71 0,06

0,298Escomeses façana O 1,00 7,44 0,04

0,3001,00 7,50 0,04

0,3041,00 7,60 0,04

0,3101,00 7,74 0,04

0,3231,00 8,07 0,04

0,3301,00 8,24 0,04

3,3361,00 8,34 0,40

0,3441,00 8,59 0,04

0,3541,00 8,85 0,04

0,3621,00 9,04 0,04

0,3391,00 8,47 0,04

0,3361,00 8,41 0,04

0,3371,00 8,42 0,04

0,3421,00 8,55 0,04

0,6882,00 8,60 0,04

0,3421,00 8,55 0,04

0,3501,00 8,74 0,04

0,3551,00 8,88 0,04

0,3641,00 9,10 0,04

0,3701,00 9,24 0,04

0,126Escomeses façana E 1,00 3,16 0,04
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0,0841,00 2,10 0,04

0,0821,00 2,04 0,04

0,1402,00 1,75 0,04

2,434Esponjament 1,00 0,20 12,17

14,599Total amidament 2.2.5 : m3  8,73 127,45 €

2.2.6 m3 Excav.rasa/pou,h<=2,5m,qualsevol tipus de terreny, retro.,+càrr.mec.s/camió

Ex cav ació de rasa i pou de fins a 2, 5 m  de fondàri a,  en  qual s ev o l  tipus  de te rreny ,  rea l i tz ada am b
retroex cav adora i càrrega mecànica sobre camió.

Claveguera

13,604P1-P2 1,00 16,51 0,80 1,03

2,080P1 1,00 2,00 2,00 0,52

60,064P2-P3 1,00 47,22 0,80 1,59

5,440P2 1,00 2,00 2,00 1,36

67,997P3-P4 1,00 47,22 0,80 1,80

7,000P3 1,00 2,00 2,00 1,75

87,876P4-P5 1,00 49,48 0,80 2,22

7,680P4 1,00 2,00 2,00 1,92

39,164P5-P6 1,00 22,56 0,80 2,17

8,800P5 1,00 2,00 2,00 2,20

19,095P6-P7 Creuamnet 1,00 2,00 4,75 2,01

29,932P7-P8 1,00 21,38 0,80 1,75

6,400P8 1,00 2,00 2,00 1,60

10,483P8-P9 1,00 9,36 0,80 1,40

8,440P9 1,00 2,00 2,00 2,11

58,951P9-Ex t 1,00 44,66 0,80 1,65

Escomeses

85,500noves 19,00 6,00 0,60 1,25

121,500ex istent 27,00 6,00 0,60 1,25

96,000regularització geometrica 1,00 0,15 640,00

736,006Total amidament 2.2.6 : m3  7,15 5.262,44 €

2.2.7 m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.=0,6-1,5m,95%PM

Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i meny s d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM

Claveguera

13,208P1-P2 1,00 16,51 0,80

4,000P1 1,00 2,00 2,00

37,776P2-P3 1,00 47,22 0,80

4,000P2 1,00 2,00 2,00

37,776P3-P4 1,00 47,22 0,80

4,000P3 1,00 2,00 2,00

39,584P4-P5 1,00 49,48 0,80

4,000P4 1,00 2,00 2,00

18,048P5-P6 1,00 22,56 0,80

4,000P5 1,00 2,00 2,00

9,500P6-P7 Creuamnet 1,00 2,00 4,75

17,104P7-P8 1,00 21,38 0,80

4,000P8 1,00 2,00 2,00

7,488P8-P9 1,00 9,36 0,80

4,000P9 1,00 2,00 2,00
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35,728P9-Ex t 1,00 44,66 0,80

Escomeses

68,400noves 19,00 6,00 0,60

97,200ex istent 27,00 6,00 0,60

409,812Total amidament 2.2.7 : m2  2,08 852,41 €

2.2.8 m2 Apuntalament+estreb.rasa/pou,ampl.<=1m,fusta,40% prot.

Apuntalament i estrebada de rases i pous, fins a 1 m d'amplària, amb fusta, per a una protecció del 40%

Claveguera

169,992P3-P4 2,00 47,22 1,80

219,691P4-P5 2,00 49,48 2,22

97,910P5-P6 2,00 22,56 2,17

8,040P6-P7 Creuamnet 2,00 2,00 2,01

74,830P7-P8 2,00 21,38 1,75

570,463Total amidament 2.2.8 : m2  14,80 8.442,85 €

2.2.9 m Claveguera polietilè HDPE D=400mm

Clav eguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i ex terna corrugada, de polietilè HDPE, tipus  B,
àrea aplicació U, de diàmetre nominal ex terior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norm a U N E-
EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja, inclòs par t p roporc iona l  d ' ac c es s oris  i  pec es
especials, sobre solera de formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màx ima del granulat 20  m m ,
amb >= 200 kg/m3 de ciment de planta  15 cm de gruix . Totalment acabat i prov at.

47,220P2-P3 1,00 47,22

47,220P3-P4 1,00 47,22

49,480P4-P5 1,00 49,48

22,560P5-P6 1,00 22,56

3,000P6-P7 Creuamnet 1,00 3,00

21,380P7-P8 1,00 21,38

9,360P8-P9 1,00 9,36

44,660P9-Ex t 1,00 44,66

244,880Total amidament 2.2.9 : m  37,24 9.119,33 €

2.2.10 m Claveguera polietilè HDPE D=315 mm

Clav eguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i ex terna corrugada, de polietilè HDPE, tipus  B,
àrea d'aplicació U, de diàmetre nominal ex terior 315 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons  norm a U N E-
EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa. Inclòs part proporc iona l
d'accessoris i peces especials, sobre solera de formigó HM-20/P/20/ I de  c ons is tènc ia p làs tic a ,  g randària
màx ima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment de planta  15 cm de gruix . Totalment acabat i prov at.

16,510P1-P2 1,00 16,51

16,510Total amidament 2.2.10 : m  28,54 471,20 €

2.2.11 m Recobriment de canonada de diàmetre 400 mm, amb formigó HM-10/P/10/l. S'abocara formigó des de 

la di

Recobriment de canonada de diàmetre 400 mm, amb formigó HM-10/P/10/l. S'abocara formigó des de la direc tr iu
inferior de la canonada (la solera) fins a 20 cm per sobre de la directriu superior del la canonada. Am plada de  la
rasa 80cm.

16,510P1-P2 1,00 16,51

47,220P2-P3 1,00 47,22

3,000P6-P7 Creuamnet 1,00 3,00
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66,730Total amidament 2.2.11 : m  24,57 1.639,56 €

2.2.12 m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.0,6-1,5m,mat.selecc.excav.,g<=25cm

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

Claveguera

5,679P1-P2 1,00 16,51 0,80 0,43

0,880P1 1,00 2,00 2,00 0,22

37,398P2-P3 1,00 47,22 0,80 0,99

4,240P2 1,00 2,00 2,00 1,06

67,997P3-P4 1,00 47,22 0,80 1,80

5,800P3 1,00 2,00 2,00 1,45

76,001P4-P5 1,00 49,48 0,80 1,92

6,480P4 1,00 2,00 2,00 1,62

33,750P5-P6 1,00 22,56 0,80 1,87

7,600P5 1,00 2,00 2,00 1,90

16,245P6-P7 Creuamnet 1,00 2,00 4,75 1,71

24,801P7-P8 1,00 21,38 0,80 1,45

5,200P8 1,00 2,00 2,00 1,30

8,237P8-P9 1,00 9,36 0,80 1,10

7,240P9 1,00 2,00 2,00 1,81

48,233P9-Ex t 1,00 44,66 0,80 1,35

Escomeses

51,300noves 19,00 6,00 0,60 0,75

72,900ex istent 27,00 6,00 0,60 0,75

11,997regulació geometrica 1,00 0,15 79,98

491,978Total amidament 2.2.12 : m3  8,46 4.162,13 €

2.2.13 m3 Transp.terres reutilitzades,camió 20t,carreg.mec.

Transport de terres reutilitzades (no tenen la consideració de residu d'obra), a zona d'aplec  ind ic ada per la  DO
amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, a qualsev ol distància.

Claveguera

7,925P1-P2 1,00 16,51 0,80 0,60

1,200P1 1,00 2,00 2,00 0,30

22,666P2-P3 1,00 47,22 0,80 0,60

1,200P2 1,00 2,00 2,00 0,30

11,333P3-P4 1,00 47,22 0,80 0,30

1,200P3 1,00 2,00 2,00 0,30

11,875P4-P5 1,00 49,48 0,80 0,30

1,200P4 1,00 2,00 2,00 0,30

5,414P5-P6 1,00 22,56 0,80 0,30

1,200P5 1,00 2,00 2,00 0,30

2,850P6-P7 Creuamnet 1,00 2,00 4,75 0,30

5,131P7-P8 1,00 21,38 0,80 0,30

1,200P8 1,00 2,00 2,00 0,30

2,246P8-P9 1,00 9,36 0,80 0,30

1,200P9 1,00 2,00 2,00 0,30

10,718P9-Ex t 1,00 44,66 0,80 0,30

Escomeses

34,200noves 19,00 6,00 0,60 0,50

48,600ex istent 27,00 6,00 0,60 0,50
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25,703regularització geometrica 1,00 0,15 171,35

39,412Esponjament 1,00 0,20 197,06

236,473Total amidament 2.2.13 : m3  4,61 1.090,14 €

2.2.14 m Subministrament i col·locació de clavegueró per escomesa domiciliaria o embornal, de paret 

estructur

Subministrament i col·locació de clav egueró per escomesa domiciliaria o embornal, de paret estruc tu rada,  am b
paret interna llisa i ex terna corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea d'aplicació U, de diàmetre nominal ex te r io r
200mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons norma UNE-EN 13476-3, unió  de  m an iguets ,  am b grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa per a sanejament sense pressió, de rigidesa anular ,  s obre  s o le ra de
formigó de 10 cm de gruix  i recobert de formigo HM-10/P/10,  20 cm de gruix  per sobre de la directriu del tub.

escomesas

133,000noves 19,00 7,00

189,000ex istent 27,00 7,00

322,000Total amidament 2.2.14 : m  16,67 5.367,74 €

2.2.15 u Connexió escomesa domiciliaria a la xarxa residual. La connexió es realitzara ( amb accessori reducc

Connex ió escomesa domiciliaria a la x arx a residual. La connex ió es  rea l i tz ara  (am b ac c es s ori  reduc c ió
ex entrica de PVC, PP, PE) per la part ex terna de la canonada ex istent domiciliaria i la reducció serà a d iàm etre
200mm. La connex ió es protegira amb recobert de formigó HM-20/P/10,20cm al v oltant del seu perìmetre. Parti da
totalment acabada i pel seu correcte funcionament.

27,000escomeses ex istent 27,00

27,000Total amidament 2.2.15 : u  29,92 807,84 €

2.2.16 u Connexió escomesa domiciliaria residual amb realització de forat amb corona, connexió amb junta 

de e

Connex ió escomesa domiciliaria residual amb realització de forat amb corona, connex ió amb junta de esc om es a
fabricada amb EPDM diàmetre de 400 a 200 o de 500 a 200. La connex ió es protegira amb recober t de  fo rm igó
HM-10/P/10, 20cm al v oltant del seu perìmetre. Partida totalment acabada i pel seu correcte funcionament.

escomeses

19,000noves 19,00

27,000ex istent 27,00

46,000Total amidament 2.2.16 : u  34,70 1.596,20 €

2.2.17 u Solera form.HM-20/P/20/I g=15cm,planta 1,15x1,15m

Solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix  i de planta 1,15x 1,15 m

9,0009,00

9,000Total amidament 2.2.17 : u  18,30 164,70 €

2.2.18 m Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col·locades 

amb

Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb ex ecució prefabricada, col·locades  am b m or te r
mix t 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, inclos cono de reducció de 100cm a 70cm

1,470P1 1,00 1,47

2,310P2 1,00 2,31
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2,700P3 1,00 2,70

2,870P4 1,00 2,87

3,150P5 1,00 3,15

2,980P6 1,00 2,98

2,940P7 1,00 2,94

2,550P8 1,00 2,55

2,080P9 1,00 2,08

23,050Total amidament 2.2.18 : m  86,47 1.993,13 €

2.2.19 u Graó p/pou registre polipropilè armat,250x350x250mm,col.mort

Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x 350x 250 mm i 3 kg de pes ,  c o l· loc at am b m or te r de
ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

3,000P1 1,00 3,00

6,000P2 1,00 6,00

6,000P3 1,00 6,00

7,000P4 1,00 7,00

8,000P5 1,00 8,00

8,000P6 1,00 8,00

8,000P7 1,00 8,00

6,000P8 1,00 6,00

5,000P9 1,00 5,00

57,000Total amidament 2.2.19 : u  14,45 823,65 €

2.2.20 u Bastiment circ.,fos.dúctil,p/pou reg.+tapa abatib+tancapas D

Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible  i  am b tanc a,  pas  l l iu re  de  600 m m  de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

9,0009,00

9,000Total amidament 2.2.20 : u  130,69 1.176,21 €
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3.1 m3 Excav.rasa,amp:<=1m,fond.=<=2m,qulasevol tipus terreny.,retro.+càrrega mec.

Ex cav ació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondàr ia ,  en  qua ls ev o l  ti pus  de  ter reny ,  am b
retroex cav adora i càrrega mecànica del material ex cav at

20,738Paral·lel 1,00 86,41 0,40 0,60

28,6341,00 119,31 0,40 0,60

36,982Paral·lel 1,00 154,09 0,40 0,60

9,614cami  Urgell 1,00 40,06 0,40 0,60

1,644creuamnet 1,00 13,70 0,40 0,30

1,0441,00 8,70 0,40 0,30

1,0801,00 9,00 0,40 0,30

99,736Total amidament 3.1 : m3  7,73 770,96 €

3.2 m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.<0,6m,95%PM

Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màx ima 0,6 m, amb compactació del 95% PM

34,564Paral·lel 1,00 86,41 0,40

47,7241,00 119,31 0,40

61,636Paral·lel 1,00 154,09 0,40

16,024cami  Urgell 1,00 40,06 0,40

5,480creuamnet 1,00 13,70 0,40

3,4801,00 8,70 0,40

3,6001,00 9,00 0,40

172,508Total amidament 3.2 : m2  2,60 448,52 €

3.3 m3 Transp.terres reutilitzades,camió 20t,carreg.mec.

Transport de terres reutilitzades (no tenen la consideració de residu d'obra), a zona d'aplec  ind ic ada per la  DO
amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, a qualsev ol distància.

20,738Paral·lel 1,00 86,41 0,40 0,60

28,6341,00 119,31 0,40 0,60

36,982Paral·lel 1,00 154,09 0,40 0,60

9,614cami  Urgell 1,00 40,06 0,40 0,60

1,644creuamnet 1,00 13,70 0,40 0,30

1,0441,00 8,70 0,40 0,30

1,0801,00 9,00 0,40 0,30

19,948esponjament 1,00 0,20 99,74

119,684Total amidament 3.3 : m3  4,61 551,74 €

3.4 ml Canonada de PE 100 DN 63 PN 10 alta densitat per a conducció d'aigua potable,inclosa la P.P.

Canonada de PE 100 de DN 63 PN 10 alta densitat per a conducció d'aigua potable, inclosa la P.P. d'acc es s oris
i ma d'obra per al seu muntatge.
S'ajustaran a les normes UNE 12.201 i a les recomanacions ISO-161/1. 
Tant les unions de tubs de polietilè d'alta densitat PE-80 i PE-100 com els accessoris (Tes, Vàl v ules  ,  c o l z es ,
boques de reg. Etc.) es faran per electró soldadura (no s'admetrà cap soldadura a testa).
Col·locació de cinta seny alitzadora color blau i prov es de pressió i estanqueïtat.
(Dacord amb les prescripcions tècniques de la company ia de serv eis de SOREA, que te la concessió m un ic ipa l
de la x arx a d'abastament de les aigua potable)

154,090Paral·lel 1,00 154,09

40,060cami  Urgell 1,00 40,06
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194,150Total amidament 3.4 : ml  6,60 1.281,39 €

3.5 ml Canonada de PE 100 DN 110 PN 10 alta densitat per a conducció d'aigua

Canonada de PE 100 de DN 110 PN 10 alta dens i ta t per  a  c onduc c ió d 'a igua potab le ,  inc los a la  P. P.
d'accessoris i ma d'obra per al seu muntatge.
S'ajustaran a les normes UNE 12.201 i a les recomanacions ISO-161/1. 
Tant les unions de tubs de polietilè d'alta densitat PE-80 i PE-100 com els accessoris (Tes, Vàl v ules  ,  c o l z es ,
boques de reg. Etc.) es faran per electró soldadura (no s'admetrà cap soldadura a testa).
Col·locació de cinta seny alitzadora color blau i prov es de pressió i estanqueïtat.
(Dacord amb les prescripcions tècniques de la company ia de serv eis de SOREA, que te la concessió m un ic ipa l
de la x arx a d'abastament de les aigua potable)

86,410Paral·lel 1,00 86,41

119,3101,00 119,31

13,700creuamnet 1,00 13,70

8,7001,00 8,70

9,0001,00 9,00

237,120Total amidament 3.5 : ml  9,41 2.231,30 €

3.6 u Conexió de la xarxa que s'instal·la a la xarxa existent principal. Partida totalment acabada, inclos

Conex ió de la x arx a que s'instal·la a la x arx a ex istent principal. Partida totalment acabada, inc los  ac c es s or is ,
ma d'obra...
(Dacord amb les prescripcions tècniques de la company ia de serv eis de SOREA, que te la concessió m un ic ipa l
de la x arx a d'abastament de les aigua potable)

2,0002,00

2,000Total amidament 3.6 : u  333,33 666,66 €

3.7 m3 Rebliment de canonada de polietile amb sorra i abocada i estesa amb mitjans manuals.

Rebliment de canonada de polietile amb sorra i abocada i estesa amb mitjans manuals.
(Dacord amb les prescripcions tècniques de la company ia de serv eis de SOREA, que te la concessió m un ic ipa l
de la x arx a d'abastament de les aigua potable)

10,369Paral·lel 1,00 86,41 0,40 0,30

14,3171,00 119,31 0,40 0,30

18,491Paral·lel 1,00 154,09 0,40 0,30

4,807cami  Urgell 1,00 40,06 0,40 0,30

1,644creuamnet 1,00 13,70 0,40 0,30

1,0441,00 8,70 0,40 0,30

1,0801,00 9,00 0,40 0,30

51,752Total amidament 3.7 : m3  18,59 962,07 €

3.8 u Clau de pas DN 50 de comporta, amb junta elàstica, fosa dúctil GGG50, pintada amb pintura epòxi

Vàlv ula de comporta, tipus Belgicst DN 50 PN 16 brida F-4 eix  lliure, amb junta elàs tic a ,  fos a  dúc ti l  GGG50,
pintada amb pintura epòx id inclosa la part P.P. d'accessoris i ma d'obra per al seu muntatge. Inclós "quadrad i l lo "
de maniobra. 
(Dacord amb les prescripcions tècniques de la company ia de serv eis de SOREA, que te la concessió m un ic ipa l
de la x arx a d'abastament de les aigua potable)

2,000Paral·lel 2,00

1,000cami Urgell 1,00
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3,000Total amidament 3.8 : u  113,24 339,72 €

3.9 u Clau de pas DN 100 de comporta, amb junta elàstica, fosa dúctil GGG50, pintada amb pintura epòxi

Vàlv ula de comporta, tipus Belgicst DN 100 PN 16 brida F-4 eix  lliure, amb junta elàstic a ,  fos a  dúc ti l  GGG50,
pintada amb pintura epòx id inclosa la part P.P. d'accessoris i ma d'obra per al seu muntatge. Inclós "quadrad i l lo "
de maniobra. 
(Dacord amb les prescripcions tècniques de la company ia de serv eis de SOREA, que te la concessió m un ic ipa l
de la x arx a d'abastament de les aigua potable)

3,000Paral·lel 3,00

3,000Total amidament 3.9 : u  151,43 454,29 €

3.10 u Escomesa per habitatges sobre canonada PE DN 63 o 110 ( inclou arqueta de 260mm alçada, 480mm 

de lla

Escomesa per habitatges sobre canonada PE DN 63 o 110 ( inclou  arqueta  de  260m m  a lç ada,  480m m  de
llargada i 255mm amplada. Material HDPE+ Composite. Inc lou  c laus  d 'en trada,  s ortida  i  de re tenc ió  per
comptador de diàmetre DN 13-15-20. Totalment aillada)
Instal·lació d'escomesa domiciliaria: Collarí de fosa dúctil de 63-3/4" o 110-3/4". Seran de dues  pec es ,  de  fos a
dúctil GGG-50 o acer inox idable, amb els cargols també d'acer inox idable i ajustades al diàmetre ex terior del tub ,
instal·lat sobre canonada. 
(Dacord amb les prescripcions tècniques de la company ia de serv eis de SOREA, que te la concessió m un ic ipa l
de la x arx a d'abastament de les aigua potable).

9,0009,00

9,000Total amidament 3.10 : u  129,50 1.165,50 €

3.11 m Instal·lació provisional d'obres mentre es munta la canonada definitiva. (D'acord amb les prescripc

Instal·lació prov isional d'obres mentre es munta la canonada definitiv a.(D'acord amb les prescripcions  tèc n iques
de la company ia de serv eis de SOREA, que te la concessió municipal de la x arx a d'abastam ent de  les  a igua
potable)

116,0001,00 116,00

116,000Total amidament 3.11 : m  4,30 498,80 €

3.12 u Hidrant d'una sortida de 100 mm, muntat soterrat.

Hidrant amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de diàmetre tipus Belgicas t DN 100 R . 100,  m unta t
soterrat.

1,0001,00

1,000Total amidament 3.12 : u  381,27 381,27 €
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4.1.1 m3 Excav.p/caixa pav.,terreny compact.(SPT 20-50),pala excav.,+càrr.directa s/camió

Ex cav ació per a caix a de pav iment en terreny  compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala ex cav adora i càrrega
directa sobre camió. Inclou aix ecament del pav iment asfàltic ex istent.

Paral·lel

93,490ST-01 1,00 11,94 7,83

109,866ST-02 1,00 11,12 9,88

114,175ST-03 1,00 12,63 9,04

175,039ST-04 1,00 24,11 7,26

203,433ST-05 1,00 30,87 6,59

265,352ST-06 1,00 32,80 8,09

171,413ST-07 1,00 25,47 6,73

147,522ST-08 1,00 26,11 5,65

177,658ST-09 1,00 27,29 6,51

86,313ST-10 1,00 15,58 5,54

114,100ST-11 1,00 11,11 10,27

Cami d'urgell

96,285ST-14 1,00 11,17 8,62

135,053ST-13 1,00 15,47 8,73

176,016ST-12 1,00 19,07 9,23

126,433ST-15 1,00 14,19 8,91

21,888ST-16 1,00 7,60 2,88

26,264ST-17 1,00 5,16 5,09

2.240,300Total amidament 4.1.1 : m3  3,71 8.311,51 €

4.1.2 m2 Repàs+picon.caixa paviment,95%PM

Repàs i piconatge de caix a de pav iment, amb compactació del 95% PM

743,070Paral·lel 1,00 743,07

179,2101,00 179,21

1.006,2701,00 1.006,27

591,490Cami Urgell 1,00 591,49

2.520,040Total amidament 4.1.2 : m2  1,23 3.099,65 €

4.1.3 m3 Terraplenada/picon.caixa pav.mat.toler.excav.g<=25cm,95%PM

Terraplenada i piconatge per a caix a de pav iment amb material tolerable de la pròpia ex cav ació, en tongades  de
fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM

Paral·lel

6,363ST-07 1,00 25,45 0,25

17,233ST-08 1,00 26,11 0,66

18,011ST-09 1,00 27,29 0,66

14,178ST-10 1,00 15,58 0,91

Cami Urgell

6,586ST-16 1,00 7,57 0,87

62,371Total amidament 4.1.3 : m3  5,88 366,74 €

4.1.4 m3 Transp.terres reutilitzades,camió 20t,carreg.mec.

Transport de terres reutilitzades (no tenen la consideració de residu d'obra), a zona d'aplec  ind ic ada per la  DO
amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, a qualsev ol distància.

Paral·lel

93,490ST-01 1,00 11,94 7,83
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109,866ST-02 1,00 11,12 9,88

114,175ST-03 1,00 12,63 9,04

175,039ST-04 1,00 24,11 7,26

203,433ST-05 1,00 30,87 6,59

265,352ST-06 1,00 32,80 8,09

171,413ST-07 1,00 25,47 6,73

147,522ST-08 1,00 26,11 5,65

177,658ST-09 1,00 27,29 6,51

86,313ST-10 1,00 15,58 5,54

114,100ST-11 1,00 11,11 10,27

Cami d'urgell

96,285ST-14 1,00 11,17 8,62

135,053ST-13 1,00 15,47 8,73

176,016ST-12 1,00 19,07 9,23

126,433ST-15 1,00 14,19 8,91

21,888ST-16 1,00 7,60 2,88

26,264ST-17 1,00 5,16 5,09

a deducir

Paral·lel

-6,362ST-07 -1,00 25,45 0,25

-17,233ST-08 -1,00 26,11 0,66

-18,011ST-09 -1,00 27,29 0,66

-14,178ST-10 -1,00 15,58 0,91

Cami Urgell

-6,586ST-16 -1,00 7,57 0,87

435,586esponjament 1,00 0,20 2.177,93

2.613,516Total amidament 4.1.4 : m3  4,61 12.048,31 €

4.1.5 m Cuneta triangulat de terra d'1,00 m

Cuneta profunda triangular de 1,00 m d'amplària i 0,33 m de fondària,  inclòs ex cav ació de terreny  no classific at,
refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

32,0002,00 16,00

32,000Total amidament 4.1.5 : m  6,13 196,16 €
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4.2.1 m Vorada recta form., BORE720 (20x15cm), B, H, T(R-5MPa),col./s

Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada BORE720 de 20x 15 c m ,  de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flex ió T (R-5 MPa), segons U N E-EN  1340,
col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària, i re jun tada am b m orter  M -5 .  Inc lús
formació de pendents en passos de v ianants.

Paral·lel

229,990vorada Oest 1,00 229,99

93,970vorada Est 1,00 93,97

129,4701,00 129,47

21,410Cami de l'Urgell 1,00 21,41

42,1201,00 42,12

32,8402,00 16,42

549,800Total amidament 4.2.1 : m  28,78 15.823,24 €

4.2.2 m Rigola HM-30/P/20/I+E, ampl.=30cm,h=25-30cm

Rigola de formigó HM-30/P/20/I+E, de consistència plàstica i grandària màx ima del granula t 20  m m ,  de  30  c m
d'amplària i de 25 a 30 cm d'alçària, acabat remolinat

Paral·lel

229,990vorada Oest 1,00 229,99

93,970vorada Est 1,00 93,97

129,4701,00 129,47

21,410Cami de l'Urgell 1,00 21,41

42,1201,00 42,12

32,8402,00 16,42

549,800Total amidament 4.2.2 : m  23,50 12.920,30 €

4.2.3 m3 Subbase granulat grandària=50-70mm,estesa+picon.

Subbase de granulat de grandària màx ima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material

Paral·lel

33,945Oest 1,00 226,30 1,50 0,10

1,1581,00 11,58 0,10

13,907Est 1,00 92,71 1,50 0,10

1,1701,00 7,80 1,50 0,10

2,0051,00 8,02 2,50 0,10

15,4401,00 102,93 1,50 0,10

1,6771,00 16,77 0,10

2,724Camí Urgell 1,00 18,16 1,50 0,10

11,3102,00 37,70 1,50 0,10

4,9262,00 16,42 1,50 0,10

88,262Total amidament 4.2.3 : m3  10,86 958,53 €

4.2.4 m3 Base formigó HM-20/B/20/I, camió+vibr.manual, reglejat

Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tov a i grandària màx ima del granu la t 20  m m ,  aboc at des  de
camió amb estesa i v ibratge manual, amb acabat reglejat

Paral·lel

33,945Oest 1,00 226,30 1,50 0,10

1,1581,00 11,58 0,10

13,907Est 1,00 92,71 1,50 0,10

1,1701,00 7,80 1,50 0,10
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2,0051,00 8,02 2,50 0,10

15,4401,00 102,93 1,50 0,10

1,6771,00 16,77 0,10

2,724Camí Urgell 1,00 18,16 1,50 0,10

11,3102,00 37,70 1,50 0,10

4,9262,00 16,42 1,50 0,10

88,262Total amidament 4.2.4 : m3  75,34 6.649,66 €

4.2.5 m2 Paviment panot vorera gris,25x25x2,5cm,preu alt,col.est.sorr

Pav iment de panot per a v orera gris de 25x 25x 2,5 cm, classe 1a, preu alt, col.locat a l'estesa amb sorra-c im ent
de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland. Inclós formació de pendents i peces espec ia l s  en
formació de passos de v ianants.

Paral·lel

339,450Oest 1,00 226,30 1,50

11,5801,00 11,58

139,065Est 1,00 92,71 1,50

11,7001,00 7,80 1,50

20,0501,00 8,02 2,50

154,3951,00 102,93 1,50

16,7701,00 16,77

27,240Camí Urgell 1,00 18,16 1,50

113,1002,00 37,70 1,50

49,2602,00 16,42 1,50

882,610Total amidament 4.2.5 : m2  22,11 19.514,51 €
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4.3.1 m3 Subbase mat.selec.,estesa+picon.98%PM

Subbase material seleccionat, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM

334,382Paral·lel 1,00 743,07 0,45

80,6451,00 179,21 0,45

452,8221,00 1.006,27 0,45

266,171Cami Urgell 1,00 591,49 0,45

1,751Camí Bell-lloc 1,00 3,89 0,45

1,8001,00 4,00 0,45

26,5681,00 59,04 0,45

1.164,139Total amidament 4.3.1 : m3  9,65 11.233,94 €

4.3.2 m3 Subbase tot-u art.,estesa+picon.95%PM

Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM

148,614Paral·lel 1,00 743,07 0,20

35,8421,00 179,21 0,20

201,2541,00 1.006,27 0,20

118,298Cami Urgell 1,00 591,49 0,20

0,778Camí Bell-lloc 1,00 3,89 0,20

0,8001,00 4,00 0,20

11,8081,00 59,04 0,20

517,394Total amidament 4.3.2 : m3  23,55 12.184,63 €

4.3.3 m3 Base tot-u art.,estesa+picon.95%PM

Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM

123,120Paral·lel 1,00 615,60 0,20

31,7781,00 158,89 0,20

167,7201,00 838,60 0,20

108,684Cami Urgell 1,00 543,42 0,20

0,778Camí Bell-lloc 1,00 3,89 0,20

0,8001,00 4,00 0,20

11,8081,00 59,04 0,20

444,688Total amidament 4.3.3 : m3  23,55 10.472,40 €

4.3.4 m2 Reg d'imprim. a/emul.bitum.catiònica C60BF4 IMP  1,2kg/m2

Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1,2 kg/m2

615,600Paral·lel 1,00 615,60

158,8901,00 158,89

838,6001,00 838,60

543,420Cami Urgell 1,00 543,42

3,890Camí Bell-lloc 1,00 3,89

4,0001,00 4,00

59,0401,00 59,04

99,430pf 1,00 99,43

2.322,870Total amidament 4.3.4 : m2  0,52 1.207,89 €

4.3.5 t Paviment bitum.cont.calent AC22 base B 50/70 G ,g granitic,betum asf.,98%mar

Pav iment de mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa S-25 amb granulat granític  i  be tum
asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall
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72,333Paral·lel 1,00 2,35 615,60 0,05

18,6701,00 2,35 158,89 0,05

98,5361,00 2,35 838,60 0,05

63,852Cami Urgell 1,00 2,35 543,42 0,05

0,457Camí Bell-lloc 1,00 2,35 3,89 0,05

0,4701,00 2,35 4,00 0,05

6,9371,00 2,35 59,04 0,05

261,255Total amidament 4.3.5 : t  52,99 13.843,90 €

4.3.6 m2 Reg d'adher. a/emul.bitum.termoadherent tipus C60B4 TER o C60B3 - dotació 0,1kg/m2

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa tipus C60B4 TER o C60B3  amb dotació 1 kg/m2

615,600Paral·lel 1,00 615,60

158,8901,00 158,89

838,6001,00 838,60

543,420Cami Urgell 1,00 543,42

3,890Camí Bell-lloc 1,00 3,89

4,0001,00 4,00

59,0401,00 59,04

2.223,440Total amidament 4.3.6 : m2  0,41 911,61 €

4.3.7 t Paviment bitum.cont.calent AC16 surf B50/70D ,g.granític,compactació 98%

Pav iment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetrac ió ,
de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada al 98% de l'assaig marshall.

72,333Paral·lel 1,00 2,35 615,60 0,05

18,6701,00 2,35 158,89 0,05

98,5361,00 2,35 838,60 0,05

63,852Cami Urgell 1,00 2,35 543,42 0,05

0,457Camí Bell-lloc 1,00 2,35 3,89 0,05

0,4701,00 2,35 4,00 0,05

6,9371,00 2,35 59,04 0,05

11,683pf 1,00 2,35 99,43 0,05

272,938Total amidament 4.3.7 : t  56,04 15.295,45 €
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5.1 u Instal·lació enllumenat

Instal·lació d'enllumenat, segons relació d'amidaments i pressupost del projecte annex .

1,0001,00

1,000Total amidament 5.1 : u  26.393,33 26.393,33 €

5.2 m3 Excav.rasa,amp:<=1m,fond.=<=2m,qulasevol tipus terreny.,retro.+càrrega mec.

Ex cav ació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondàr ia ,  en  qua ls ev o l  ti pus  de  ter reny ,  am b
retroex cav adora i càrrega mecànica del material ex cav at

Rasa Paral·lel

26,153Oest 1,00 108,97 0,40 0,60

28,1901,00 117,46 0,40 0,60

20,035Est 1,00 83,48 0,40 0,60

28,4421,00 118,51 0,40 0,60

8,976Rasa camí Urgell 1,00 37,40 0,40 0,60

1,3851,00 5,77 0,40 0,60

2,8081,00 11,70 0,40 0,60

3,8861,00 16,19 0,40 0,60

1,1351,00 4,73 0,40 0,60

creuament

1,424Paral·lel 1,00 8,90 0,40 0,40

2,282Paral·lel 1,00 19,02 0,40 0,30

1,120....connex ió ET 1,00 9,33 0,40 0,30

1,210cami Urgell 1,00 10,08 0,40 0,30

2,4721,00 20,60 0,40 0,30

1,1761,00 9,80 0,40 0,30

fonaments baculs

5,120Paral·lel 10,00 0,80 0,80 0,80

1,536cami Urgell 3,00 0,80 0,80 0,80

0,300Pedestal armari 1,00 1,20 0,50 0,50

137,650Total amidament 5.2 : m3  7,73 1.064,03 €

5.3 m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.<0,6m,95%PM

Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màx ima 0,6 m, amb compactació del 95% PM

Rasa Paral·lel

43,588Oest 1,00 108,97 0,40

46,9841,00 117,46 0,40

33,392Est 1,00 83,48 0,40

47,4041,00 118,51 0,40

14,960Rasa camí Urgell 1,00 37,40 0,40

2,3081,00 5,77 0,40

4,6801,00 11,70 0,40

6,4761,00 16,19 0,40

1,8921,00 4,73 0,40

creuament

3,560Paral·lel 1,00 8,90 0,40

7,608Paral·lel 1,00 19,02 0,40

3,732....connex ió ET 1,00 9,33 0,40

4,032cami Urgell 1,00 10,08 0,40

8,2401,00 20,60 0,40

3,9201,00 9,80 0,40
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fonaments baculs

6,400Paral·lel 10,00 0,80 0,80

1,920cami Urgell 3,00 0,80 0,80

0,600Pedestal armari 1,00 1,20 0,50

241,696Total amidament 5.3 : m2  2,60 628,41 €

5.4 m3 Transp.terres reutilitzades,camió 20t,carreg.mec.

Transport de terres reutilitzades (no tenen la consideració de residu d'obra), a zona d'aplec  ind ic ada per la  DO
amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, a qualsev ol distància.

Rasa Paral·lel

26,153Oest 1,00 108,97 0,40 0,60

28,1901,00 117,46 0,40 0,60

20,035Est 1,00 83,48 0,40 0,60

28,4421,00 118,51 0,40 0,60

8,976Rasa camí Urgell 1,00 37,40 0,40 0,60

1,3851,00 5,77 0,40 0,60

2,8081,00 11,70 0,40 0,60

3,8861,00 16,19 0,40 0,60

1,1351,00 4,73 0,40 0,60

creuament

1,424Paral·lel 1,00 8,90 0,40 0,40

2,282Paral·lel 1,00 19,02 0,40 0,30

1,120....connex ió ET 1,00 9,33 0,40 0,30

1,210cami Urgell 1,00 10,08 0,40 0,30

2,4721,00 20,60 0,40 0,30

1,1761,00 9,80 0,40 0,30

fonaments baculs

5,120Paral·lel 10,00 0,80 0,80 0,80

1,536cami Urgell 3,00 0,80 0,80 0,80

0,300Pedestal armari 1,00 1,20 0,50 0,50

27,530esponjament 1,00 0,20 137,65

165,180Total amidament 5.4 : m3  4,61 761,48 €

5.5 m Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=90mm,20J,450N,canal.s

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'ex terio r ,  de  90  m m  de d iàm etre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió  de  450 N ,
muntat com a canalització soterrada
Paral·lel

108,970Oest 1,00 108,97

117,4601,00 117,46

83,480Est 1,00 83,48

118,5101,00 118,51

37,400camí Urgell 1,00 37,40

5,7701,00 5,77

11,7001,00 11,70

16,1901,00 16,19

4,7301,00 4,73

504,210Total amidament 5.5 : m  2,59 1.305,90 €

5.6 m Canalització 2tubs PE DN=90mm,dau recobr. 40x25cm form.
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Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble c apa,  i  dau
de recobriment de 40x 25 cm amb formigó HM-20/P/20/I

creuament

19,020Paral·lel 1,00 19,02

9,330....connex ió ET 1,00 9,33

10,080cami Urgell 1,00 10,08

20,6001,00 20,60

9,8001,00 9,80

68,830Total amidament 5.6 : m  9,32 641,50 €

5.7 m Canalització 4tubs PE DN=90mm,dau recobr. 40x40cm form.

Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre nomina l ,  de  doble c apa,  i
dau de recobriment de 40x 40 cm amb formigó HM-20/P/20/I

8,900Paral·lel 1,00 8,90

8,900Total amidament 5.7 : m  16,03 142,67 €

5.8 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en tongades de gruix  de 25 cm, ut

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en tongades de gruix   de 25 cm, utilitz an t pi c ó
v ibrant

Rasa Paral·lel

13,076Oest 1,00 108,97 0,40 0,30

14,0951,00 117,46 0,40 0,30

10,018Est 1,00 83,48 0,40 0,30

14,2211,00 118,51 0,40 0,30

4,488Rasa camí Urgell 1,00 37,40 0,40 0,30

0,6921,00 5,77 0,40 0,30

1,4041,00 11,70 0,40 0,30

1,9431,00 16,19 0,40 0,30

0,5681,00 4,73 0,40 0,30

60,505Total amidament 5.8 : m3  25,66 1.552,56 €

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

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

Rasa Paral·lel

108,970Oest 1,00 108,97

117,4601,00 117,46

83,480Est 1,00 83,48

118,5101,00 118,51

37,400Rasa camí Urgell 1,00 37,40

5,7701,00 5,77

11,7001,00 11,70

16,1901,00 16,19

4,7301,00 4,73

creuament

8,900Paral·lel 1,00 8,90

19,020Paral·lel 1,00 19,02

9,330....connex ió ET 1,00 9,33

10,080cami Urgell 1,00 10,08

20,6001,00 20,60
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9,8001,00 9,80

581,940Total amidament 5.9 : m  0,28 162,94 €

5.10 u Pericó registrable, formigó prefabricat sense fons, amb llit de grava

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x 40x 45 cm, per a instal·lacions de serv e is ,  c ol · l oc a t
sobre llit de grav a de 15 cm de gruix  i reblert lateral amb terra de la mateix a ex cav ació

8,000Paral·lel 8,00

7,000Cami Urgell 7,00

15,000Total amidament 5.10 : u  45,45 681,75 €

5.11 u Bastim.+tapa fos.dúc.,p/pericó serv.,recolzada,pas útil 400x

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serv eis, recolzada, pas lliure de 400x 400 m m  i  c las s e
B125 segons norma UNE-EN 124, col.locat amb morter

8,000Paral·lel 8,00

7,000cami Urgell 7,00

15,000Total amidament 5.11 : u  37,45 561,75 €

5.12 m3 Formigó rasa/pou fonament,HM-20/P/20/I,camió

Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màx ima del granu la t
20 mm, abocat des de camió.

fonaments baculs

5,120Paral·lel 10,00 0,80 0,80 0,80

1,536cami Urgell 3,00 0,80 0,80 0,80

0,300Pedestal armari 1,00 1,20 0,50 0,50

6,956Total amidament 5.12 : m3  66,66 463,69 €

5.13 u Ancoratge acer b/corrugada,D=16mm,perf.+inject.cont. adh.apl

Ancoratge amb quatre barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, de 16 mm de diàmetres i 60  c m
de longitud total, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antiox idant, col.locat a l'obra amb c argol s .  Inc lou
morter autoniv ellant ex pansiu per al reblert de l'espai resultant entre el formigó i la placa de la farola i la pro tec c ió
anticorrosiv a aplicada als cargols i als ex trems dels perns.

10,000Paral·lel 10,00

3,000cami Urgell 3,00

13,000Total amidament 5.13 : u  19,94 259,22 €
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6.1 u Seguretat i salud

Seguretat i salut en el treball per l'ex ecució de l'obra, segons relació d'amidament i pres s upos t de l 'Es tud i  de
Seguretat i Salut annex .

1,0001,00

1,000Total amidament 6.1 : u  2.500,00 2.500,00 €
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7.1 u Pla de Control. Esplanada

Pla de Control
COMPACTACIÓ ESPLANADA
-Deteminació "in situ" de la densitat i de la humitat de sòls i materials granulars per m ètodes  nuc lears :  pe ti tes
fondàries s/UNE 103900:2013.Mínim 10 punts per desplaçament. (15u)
-Proctor modificat s/UNE 103501:1994
-Desplaçament a obra

1,0001,00

1,000Total amidament 7.1 : u  238,00 238,00 €

7.2 u Pla de Control Sòl seleccionat

SÒL SELECCIONAT D'APORTACIÓ
**Control materials
-Determinació humitat mitjançant assecat en estufa, s/UNE-EN ISO 17892-1:2015
-Anàlisi granulomètric de sòl per tamisat, s/UNE-EN 103101:1995
-Determinació dels límits d'Atterberg s/UNE 103103:1994 i 103104:1993
-Proctor Normal s/UNE103500:1994
-Proctor Modificat s/UNE103501:1994
-Determinació de l'index  C.B.R. amb 3 punts, s/UNE 103502:1995
-Contingut de matèria organica sòls pel mètode del permanganat potàssic, s/UNE 103204:1993 i ER
-Assaig d'inflament lliure d'un sòl amb edòmetre, s/UNE 103601:1996
-Assaig de colapse en sòls, s/NLT 254:1999
-Determinació del contingut de sals solubles en aigua, s/NLT 114:1999
-Contingut de guix  en sòls, s/ NLT 115:1999

**Compactació.
-Determinació "in situ" de la densitat i de la humitat de sòls i materials granulars per mètodes  nuc lears :  pe ti tes
fondàries s/UNE 103900:2013. Mínim 10 punt per desplaçament. (10 punts)
-Desplaçament a obra (1u)

1,0001,00

1,000Total amidament 7.2 : u  679,93 679,93 €

7.3 u Pla de Control Tot-u artificial

Pla de Control 
TOT-Ú ARTIFICIAL
**Control materials
-Quarteig i preparació mostra
-Anàlisi granulomètric s/UNE-EN 933-1:2012 
-Determinació del contingut d'aigua mitjançant assecament en estufa, s/UNE-EN 1097-5:2009
-Determinació dels límits d'Atterberg s/UNE 103103:1994 i 103104:1993
-Determinació de l'equiv alent d'arena en àrids fins s/UNE-EN     933-8:2012+A1:2015/1M:2016
-Contingut de fins de l'àrid gros s/UNE-EN 933-1:2012
-Determinació del percentatge de cares de fractura s/UNE-EN 933-5:1999+A1:2005
-Determinació de la forma de les partícules. Índex  de lloses s/UNE-EN 933-3:2012
-Determinació coeficient desgast "Los Angeles" (àrid classificat) s/UNE-EN 1097-2:2010
-Determinació quantitativ a dels compostos de sofre s/UNE-EN 1744-1:2010+A1:2013 Ap.11
-Proctor Modificat s/UNE 103501:1994

**Control compactació
-Deteminació "in situ" de la densitat i de la humitat de sòls i materials granulars per m ètodes  nuc lears :  pe ti tes
fondàries s/UNE 103900:2013.Mínim 10 punts per desplaçament. (10u)
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Pressupost (Amidaments)

Pressupost :

Capítol 7 :

Costes Directos

CONTROL DE QUALITAT

COMENTARI NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM. PREU IMPORT

-Assag de càrrega amb placa circular de D.300 mm per contro l  c om pac tac ió  de  les  c apes  de s òl  s / U N E
103808:2006 (s/NLT-357/98). Mínim 3 punt. (No inclou reacció).(2u)
-Determinació de contingut d'aigua mitjançant assecament en estufa, s/UNE-EN 1097-5:2009. (2u).

1,0001,00

1,000Total amidament 7.3 : u  771,05 771,05 €

7.4 u Pla de Control Mescles bituminoses

Pla de Contol
MESCLA BITUMINOSA EN CALENT

**Base: 1u. Rodadura: 1u 
-Presa de mostres d'aglomerat asfàltic, s/NLT-121/99
-Quarteig i preparació mostra
-Control de temperatures en l'ex ecució de pav iments de mescles bituminoses en calents/UNE-EN 12697-13:2000
-Contingut de lligant soluble en mescles bituminoses en calent, s/UNE-EN 12697-1:2013
-Anàlisi granulomètric dels àrids recuperats de les mescles bituminoses, s/UNE-EN 12697-2:2002+A1:2007 
-Determinació de la densitat aparent i contingut de buits mitjançant la fabricació de 3 prov etes s/U N E-EN  12697-
6:2012 i 12697-8:2003

**Control compactació.
-Ex tracció testimonis de mescla bituminosa (mín. 5 uts) en dues capes. Inclòs gruix , s/UNE-EN 12697-29: 2003.
Quantitat 5 u)
-Determinació de la densitat aparent de testimonis/prov etes de mescla bituminosa en calent, s / U N E-EN  12697-
6:2012 i NLT-168/90 (10 u)

1,0001,00

1,000Total amidament 7.4 : u  875,07 875,07 €

7.5 u Pla de Control Formigó

Pla de Control
FORMIGÓ 
Confecció sèrie de 4 prov etes cúbiques de formigó de 15x 15x 15 cm, inclòs assentam ent c ura t i  ruptura  per
compressió, s/UNE-EN 12350-1/2:2009, UNE-EN 12390-1:2001 i UNE-EN 12390-2/3:2009
Distribució sèries:
Rigola       1 sèries
Voreres      1 sèries

2,0002,00

2,000Total amidament 7.5 : u  73,45 146,90 €

7.6 u Pla de Control Sanejament

Pla de Control
SANEJAMENT
Video càmara de v erificació del clav egueram en tub de 300 i 400 mm de diàmetre, per  c om prov ac ió  de l  bon
estat de l'obra ex ecutada, realitzar per empresa especialitzada. Inclou desplaçament i v ideo.

1,0001,00

1,000Total amidament 7.6 : u  300,00 300,00 €
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Pressupost (Valoracions Capítols)

Pressupost : URBA PARAL·LEL

Capítol 1 : DEMOLICIONS I GESTIÓ DE RESIDUS

NUM UD RESUM MED. ACUM. PREU IMPORTCOEF.

1.1 u Cata localització de serv eis amb mitjans manuals, carrega i transport de 15,000 124,12 1.861,801,000

Cata localització de serv eis amb mitjans manuals, carrega i transport de res idus  a
diposit autoritzat, inclòs diposit autoritzat

1.2 m Tall serra disc pav iment mescles bitum. o form., fins fondària 20 cm 134,300 2,73 366,641,000

Tall amb serra de disc de pav iment de mescles bituminoses o formigó, fins  a  una
fondària de 20 cm

1.3 m Demolic.v orada sob/form.,martell trenc.+càrrega man/mec. 38,600 3,63 140,121,000

Demolició de v orada col·locada sobre formigó, amb martell trencador munta t s obre
retroex cav adora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

1.4 m2 Demol.pav iment form.,g<=30cm,ampl.>2m,retro.+mart.trencad.+càrrega cam. 122,070 5,56 678,711,000

Demolició de pav iment de form igó ,  de  fins  a  30  c m  de gru ix  i  m és  de  2  m
d'amplària amb retroex cav adora amb martell trencador i càrrega sobre camió

1.5 m2 Demolicio pav iment mescla bituminosa fins 10cm de gruix  i més de 2m 2.774,682 0,34 943,39

Demolició de pav iment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix  i més  de  2
m d'amplària amb retroex cav adora amb martell trencador i càrrega sobre camió

1.6 m2 Fresat per cm de gruix  de pav iment de formigó i càrrega sobre camió 497,150 0,79 392,751,000

Fresat per cm de gruix  de pav iment de formigó i càrrega sobre camió

1.7 m3 Transport residus,instal.gestió residus,camió 12t,càrrega mec. 190,195 4,74 901,521,000

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, am b c am ió de
12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, a qualsev ol distància.

1.8 m3 Deposició controlada, canon a dipòsit autoritzat,residus form. inerts,1,45t/m3 190,195 8,73 1.660,401,000

Deposició controlada i canon d'ús a dipòsit autoritzat de residus de  fo rm igó inerts
amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construc c ió o  dem ol ic ió ,  am b c od i
170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

1.9 m3 Càrr.mec. residus inerts o no especials instal.gestió residu 230,000 5,30 1.219,00

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de  res idus  i ner ts  o  no  es pec ia ls  a
instal.lació autoritzada de gestio de residus, amb camió per a trans por t de  12  t,  a
qualsev ol distància. D'acord amb l'estudi de gestió de residus.

1.10 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat barrej. no perillosos 230,000 7,80 1.794,00

Deposició controlada a dipòsit autoritza t,  inc lòs  e l  c ànon s obre  la  d is pos i c i ó
controlada dels residus de la construcció, segons Llei 8/2008, de residus bar re jats
no perillosos amb una densi ta t >= 1 , 35  t/ m 3,  p roc edents  de  c ons truc c ió  o
demolició, amb codi 170107 segons el Catàleg  Europeu de R es idus  (OR DEN
MAM/304/2002. D'acord amb l'estudi de gestió de residus.

1TOTAL Capítol 9.958,33 €: 
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Pressupost (Valoracions Capítols)

Pressupost : URBA PARAL·LEL

Capítol 2.1 : PLUVIALS

NUM UD RESUM MED. ACUM. PREU IMPORTCOEF.

2.1.1 m3 Ex cav .rasa,amp:<=1m,fond.=<=2m,qulasev ol tipus terreny .,retro.+càrrega 42,120 7,73 325,591,000

Ex cav ació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en  qua ls ev o l
tipus de terreny , amb retroex cav adora i càrrega mecànica del material ex cav at

2.1.2 m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.=0,6-1,5m,95%PM 42,120 2,08 87,611,000

Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i meny s d'1,5 m d'amplàr ia ,  am b
compactació del 95% PM

2.1.3 m Clav egueró PVC-U paret massissa,sanejament s/pressió,DN=200m 92,700 18,18 1.685,29

Clav egueró amb tub de PVC-U de paret llisa massissa per a  s anejam ent s ens e
pressió, de DN 200 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de  r ig ides a anu lar, inc lòs  pec es
especial, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de formigó de 10 cm de grui x  i
reblert amb formigó fins a 20 cm per sobre del tub.

2.1.4 m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.0,6-1,5m,mat.selecc.ex cav .,g<=25cm 29,484 8,46 249,43

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària de 0 , 6  i  f ins  a  1 , 5  m ,  am b m ater ia l
seleccionat de la pròpia ex cav ació, en tongades de gruix  fins a  25  c m ,  u ti l i tz an t
picó v ibrant, amb compactació del 95 % PM

2.1.5 m3 Transp.terres reutilitzades,camió 20t,carreg.mec. 15,164 4,61 69,91

Transport de terres reutilitzades (no tenen la consideració de residu d'obra), a  z ona
d'aplec indicada per la DO amb camió de 20 t i temps d'espera  per  a  l a c àr rega
amb mitjans mecànics, a qualsev ol distància.

2.1.6 u Caix a per a embornal de 70x 40x 70 cm, amb parets de 5 cm de gruix  de 18,000 62,94 1.132,921,000

Caix a per a embornal de 70x 40x 70 cm, amb parets de 5 cm de gruix  de fo rm igó
HM-20/P/20/I sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I

2.1.7 u Reix a i bastiment Delta 50 V (R0766) 625x 395x 70mm.  Bastiment i reix a 18,000 53,50 963,001,000

Reix a i bastiment Delta 50  V (R 0766) 625x 395x 70m m .   Bas tim ent i  r ei x a
practicable (abatible) de fundició dúctil, articulada antirrobatori, superficie antillisc ant.
Cumpleix  normativ a UNE EN-124, classe C-250, col.locat amb morter  de  c im ent
1:4. Acabat amb pintura asfaltica

2.1.8 u Connex ió a embornal. La connex ió de la canonada de 200mm a la caix a 18,000 10,77 193,861,000

Connex ió a embornal. La  c onnex ió  de  la  c anonada de  200m m  a l a c ai x a
d'embornal amb diàmetre 200mm, es protegira amb formigó HM-20. El recobrim ent
de formigó serà de  20cm al v oltant de la canonada..  Partida totalm ent ac abada i
pel seu correcte funcionament.

2.1.9 u Connex ió d'escomesa d'embornal a la x arx a pluv ial o residual amb 18,000 34,70 624,601,000

Connex ió d'escomesa d'embornal a la x arx a pluv ial o residual amb reali tz ac ió de
forat amb corona, connex ió amb junta de escomesa fabricada amb EPDM diàm etre
de 400 a 200 o de 500 a 200. Partida  to talm ent ac abada i  pe l  s eu  c orrec te
funcionament.

2.1TOTAL Capítol 5.332,21 €: 
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Pressupost (Valoracions Capítols)

Pressupost : URBA PARAL·LEL

Capítol 2.2 : RESIDUALS

NUM UD RESUM MED. ACUM. PREU IMPORTCOEF.

2.2.1 m Demolició de pou de registre formigó, de 80 a 120 cm de diàmetre, amb 0,950 10,00 9,501,000

Demolició de pou de  reg is tre  form igó ,  de  80  a 120 c m  de diàm etre ,  am b
retroex cav adora amb martell picador, i càrrega mecànica d'enderrocs sobre c am ió
o contenidor.

2.2.2 m Demol.clav eguera D<=60cm,form.v ibrpr.,solera=15cm,m.mec.+càrrega cam. 16,710 6,49 108,451,000

Demolició de clav eguera de fins a 60 cm de d iàm etre o  fi ns  a 40x 60 c m ,  de
formigó v ibropremsat amb solera de 15 cm de formigó, amb m itjans  m ec àn ic s  i
càrrega sobre camió

2.2.3 m Demolició o arrencada de clav eguera o escomesa fins a 30 cm de diàmetre 187,770 5,29 993,301,000

Demolició o arrencada de clav eguera o escomesa fins a 30 cm de diàmetre o  fins
a 27x 36 cm, de formigó v ibropremsat o amb solera de  15  c m  de form igó ,  am b
mitjans mecànics i càrrega sobre camió

2.2.4 m3 Transport residus,instal.gestió residus,camió 12t,càrrega mec. 14,599 4,74 69,201,000

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, am b c am ió de
12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, a qualsev ol distància.

2.2.5 m3 Deposició controlada, canon a dipòsit autoritzat,residus form. inerts,1,45t/m3 14,599 8,73 127,451,000

Deposició controlada i canon d'ús a dipòsit autoritzat de residus de  fo rm igó inerts
amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construc c ió o  dem ol ic ió ,  am b c od i
170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

2.2.6 m3 Ex cav .rasa/pou,h<=2,5m,qualsev ol tipus de terreny , 736,006 7,15 5.262,441,000

Ex cav ació de rasa i pou de fins a 2,5 m de fondària, en qualsev ol tipus de terreny ,
realitzada amb retroex cav adora i càrrega mecànica sobre camió.

2.2.7 m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.=0,6-1,5m,95%PM 409,812 2,08 852,411,000

Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i meny s d'1,5 m d'amplàr ia ,  am b
compactació del 95% PM

2.2.8 m2 Apuntalament+estreb.rasa/pou,ampl.<=1m,fusta,40% prot. 570,463 14,80 8.442,85

Apuntalament i estrebada de rases i pous, fins a 1 m d'amplària, amb fus ta,  per a
una protecció del 40%

2.2.9 m Clav eguera polietilè HDPE D=400mm 244,880 37,24 9.119,33

Clav eguera amb tub de paret estructu rada,  am b paret i nterna l l is a i  ex terna
corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea  ap l ic ac ió  U ,  de d iàm etre  nom ina l
ex terior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-
3, unió de maniguets, amb grau de  di fic u l tat m i tja ,  inc lòs  part p roporc iona l
d'accessoris i peces espec ial s ,  s obre  s o le ra  de  fo rm igó  HM -20/ P/ 20 / I de
consistència plàstica, grandària màx ima del granulat 20 mm, am b >= 200 k g / m 3
de ciment de planta  15 cm de gruix . Totalment acabat i prov at.

2.2.10 m Clav eguera polietilè HDPE D=315 mm 16,510 28,54 471,20

Clav eguera amb tub de paret estructu rada,  am b paret i nterna l l is a i  ex terna
corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea d'aplic ac ió  U ,  de d iàm etre  nom ina l
ex terior 315 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons norma UNE-EN  13476-
3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i co l· loc at a l  fons  de  la  ras a .
Inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials, sobre s o lera de fo rm igó
HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màx ima del granulat 20 mm ,  am b
>= 200 kg/m3 de ciment de planta  15 cm de gruix . Totalment acabat i prov at.
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Pressupost (Valoracions Capítols)

Pressupost : URBA PARAL·LEL

Capítol 2.2 : RESIDUALS

NUM UD RESUM MED. ACUM. PREU IMPORTCOEF.

2.2.11 m Recobriment de canonada de diàmetre 400 mm, amb formigó HM-10/P/10/l. 66,730 24,57 1.639,561,000

Recobriment de canonada de diàmetre  400 m m ,  am b fo rm igó HM -10/ P/ 10 / l .
S'abocara formigó des de la directriu inferior de la canonada (la solera) fins a 20  c m
per sobre de la directriu superior del la canonada. Amplada de la  rasa 80cm.

2.2.12 m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.0,6-1,5m,mat.selecc.ex cav .,g<=25cm 491,978 8,46 4.162,13

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària de 0 , 6  i  f ins  a  1 , 5  m ,  am b m ater ia l
seleccionat de la pròpia ex cav ació, en tongades de gruix  fins a  25  c m ,  u ti l i tz an t
picó v ibrant, amb compactació del 95 % PM

2.2.13 m3 Transp.terres reutilitzades,camió 20t,carreg.mec. 236,473 4,61 1.090,14

Transport de terres reutilitzades (no tenen la consideració de residu d'obra), a  z ona
d'aplec indicada per la DO amb camió de 20 t i temps d'espera  per  a  l a c àr rega
amb mitjans mecànics, a qualsev ol distància.

2.2.14 m Subministrament i col·locació de clav egueró per escomesa domiciliaria o 322,000 16,67 5.367,741,000

Subministrament i col·loc ac ió de c lav egueró  per es c om es a dom ic i l i a r ia  o
embornal, de paret estructurada, amb paret interna llisa i  ex terna c or rugada,  de
polietilè HDPE, tipus B, àrea d'aplicació U, de diàmetre nominal ex terior 200mm,  de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets ,
amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa per  a  s anejam ent s ens e
pressió, de rigidesa anular, sobre solera de formigó de 10 cm de gru ix  i  r ec obert
de formigo HM-10/P/10,  20 cm de gruix  per sobre de la directriu del tub.

2.2.15 u Connex ió escomesa domiciliaria a la x arx a residual. La connex ió es 27,000 29,92 807,841,000

Connex ió escomesa domiciliaria a la x arx a residual. La c onnex ió es  rea l i tz ara
(amb accessori reducció ex entrica de PVC, PP, PE) per la  part ex te rna  de  l a
canonada ex istent domiciliaria i la reducció serà a diàmetre 200mm.  La c onnex ió
es protegira amb recobert de  form igó  HM -20/ P/ 10, 20c m  al  v o l tan t del  s eu
perìmetre. Partida totalment acabada i pel seu correcte funcionament.

2.2.16 u Connex ió escomesa domiciliaria residual amb realització de forat amb 46,000 34,70 1.596,201,000

Connex ió escomesa domiciliaria residual amb realitzac ió  de  fo ra t am b c orona,
connex ió amb junta de escomesa fabricada amb EPDM diàmetre de  400 a 200 o
de 500 a 200. La connex ió es protegira amb recobert de fo rm igó HM -10/ P/ 10 ,
20cm al v oltant del seu perìmetre. Partida totalment ac abada i  pe l  s eu  c orrec te
funcionament.

2.2.17 u Solera form.HM-20/P/20/I g=15cm,planta 1,15x 1,15m 9,000 18,30 164,701,000

Solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix  i de planta 1,15x 1,15 m

2.2.18 m Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb ex ecució 23,050 86,47 1.993,131,000

Paret per a pou circular de  D=100 c m  de pec es  de fo rm igó am b ex ec uc ió
prefabricada, col·locades  am b m or te r m ix t 1 : 0 , 5: 4,  e l abora t a l ' obra am b
formigonera de 165 l, inclos cono de reducció de 100cm a 70cm

2.2.19 u Graó p/pou registre polipropilè armat,250x 350x 250mm,col.mort 57,000 14,45 823,651,000

Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x 350x 250 m m  i  3 k g de
pes, col·locat amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

2.2.20 u Bastiment circ.,fos.dúctil,p/pou reg.+tapa abatib+tancapas D 9,000 130,69 1.176,211,000

Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatib l e i  am b tanc a,
pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 s egons  norm a U N E-EN  124,
col·locat amb morter
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Pressupost : URBA PARAL·LEL

Capítol 2.2 : RESIDUALS

NUM UD RESUM MED. ACUM. PREU IMPORTCOEF.

2.2TOTAL Capítol 44.277,43 €: 

AM2 Pàg.5



Pressupost (Valoracions Capítols)

Pressupost : URBA PARAL·LEL

Capítol 3 : ABASTAMENT

NUM UD RESUM MED. ACUM. PREU IMPORTCOEF.

3.1 m3 Ex cav .rasa,amp:<=1m,fond.=<=2m,qulasev ol tipus terreny .,retro.+càrrega 99,736 7,73 770,961,000

Ex cav ació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en  qua ls ev o l
tipus de terreny , amb retroex cav adora i càrrega mecànica del material ex cav at

3.2 m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.<0,6m,95%PM 172,508 2,60 448,521,000

Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màx ima 0,6 m, amb compactac ió  de l
95% PM

3.3 m3 Transp.terres reutilitzades,camió 20t,carreg.mec. 119,684 4,61 551,74

Transport de terres reutilitzades (no tenen la consideració de residu d'obra), a  z ona
d'aplec indicada per la DO amb camió de 20 t i temps d'espera  per  a  l a c àr rega
amb mitjans mecànics, a qualsev ol distància.

3.4 ml Canonada de PE 100 DN 63 PN 10 alta densitat per a conducció d'aigua 194,150 6,60 1.281,391,000

Canonada de PE 100 de DN 63 PN 10 a l ta  dens i ta t per  a  c onduc c ió  d 'a igua
potable, inclosa la P.P. d'accessoris i ma d'obra per al seu muntatge.
S'ajustaran a les normes UNE 12.201 i a les recomanacions ISO-161/1. 
Tant les unions de tubs de pol i eti l è d 'a l ta  dens i ta t PE-80 i  PE-100 c om  el s
accessoris (Tes, Vàlv ules , colzes, boques de reg .  Etc . )  es  faran per  e lec tró
soldadura (no s'admetrà cap soldadura a testa).
Col·locació de cinta seny alitzadora color blau i prov es de pressió i estanqueïtat.
(Dacord amb les prescripcions tècniques de la company ia de serv eis de  SOR EA,
que te la concessió municipal de la x arx a d'abastament de les aigua potable)

3.5 ml Canonada de PE 100 DN 110 PN 10 alta densitat per a conducció d'aigua 237,120 9,41 2.231,30

Canonada de PE 100 de DN 110 PN 10 alta dens i ta t per  a  c onduc c ió  d 'a igua
potable, inclosa la P.P. d'accessoris i ma d'obra per al seu muntatge.
S'ajustaran a les normes UNE 12.201 i a les recomanacions ISO-161/1. 
Tant les unions de tubs de pol i eti l è d 'a l ta  dens i ta t PE-80 i  PE-100 c om  el s
accessoris (Tes, Vàlv ules , colzes, boques de reg .  Etc . )  es  faran per  e lec tró
soldadura (no s'admetrà cap soldadura a testa).
Col·locació de cinta seny alitzadora color blau i prov es de pressió i estanqueïtat.
(Dacord amb les prescripcions tècniques de la company ia de serv eis de  SOR EA,
que te la concessió municipal de la x arx a d'abastament de les aigua potable)

3.6 u Conex ió de la x arx a que s'instal·la a la x arx a ex istent principal. Partida 2,000 333,33 666,661,000

Conex ió de la x arx a que s'instal·la a la x arx a ex istent principal. Partida to ta lm ent
acabada, inclos accessoris, ma d'obra...
(Dacord amb les prescripcions tècniques de la company ia de serv eis de  SOR EA,
que te la concessió municipal de la x arx a d'abastament de les aigua potable)

3.7 m3 Rebliment de canonada de polietile amb sorra i abocada i estesa amb mitjans 51,752 18,59 962,071,000

Rebliment de canonada de polietile amb sorra i aboc ada i  es tes a  am b m itjans
manuals.
(Dacord amb les prescripcions tècniques de la company ia de serv eis de  SOR EA,
que te la concessió municipal de la x arx a d'abastament de les aigua potable)

3.8 u Clau de pas DN 50 de comporta, amb junta elàstica, fosa dúctil GGG50, 3,000 113,24 339,721,000

Vàlv ula de comporta, tipus Belgicst DN 50 PN 16 brida F-4 e ix  l l i ure,  am b j unta
elàstica, fosa dúctil GGG50, pintada am b p in tu ra epòx id  inc los a  l a par t P . P.
d'accessoris i ma d'obra per al seu muntatge. Inclós "quadradillo" de maniobra. 
(Dacord amb les prescripcions tècniques de la company ia de serv eis de  SOR EA,
que te la concessió municipal de la x arx a d'abastament de les aigua potable)
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Pressupost : URBA PARAL·LEL

Capítol 3 : ABASTAMENT

NUM UD RESUM MED. ACUM. PREU IMPORTCOEF.

3.9 u Clau de pas DN 100 de comporta, amb junta elàstica, fosa dúctil GGG50, 3,000 151,43 454,29

Vàlv ula de comporta, tipus Belgicst DN 100 PN 16 brida F-4 eix  ll i ure,  am b j unta
elàstica, fosa dúctil GGG50, pintada am b p in tu ra epòx id  inc los a  l a par t P . P.
d'accessoris i ma d'obra per al seu muntatge. Inclós "quadradillo" de maniobra. 
(Dacord amb les prescripcions tècniques de la company ia de serv eis de  SOR EA,
que te la concessió municipal de la x arx a d'abastament de les aigua potable)

3.10 u Escomesa per habitatges sobre canonada PE DN 63 o 110 ( inclou arqueta 9,000 129,50 1.165,501,000

Escomesa per habitatges sobre canonada PE DN 63 o  110 ( inc lou arqueta de
260mm alçada, 480mm de llargada i 255mm amplada. Material HDPE+ Compos i te .
Inclou claus d'entrada, sortida i de retenció per comptador de diàm etre  DN  13-15-
20. Totalment aillada)
Instal·lació d'escomesa domiciliaria: Collarí de fosa dúctil de 63-3/ 4" o 110-3 / 4" .
Seran de dues peces, de fosa dúctil GGG-50 o acer inox idable,  am b el s  c argol s
també d'acer inox idable i ajustades al diàmetre ex terior de l  tub,  i ns ta l · la t s obre
canonada. 
(Dacord amb les prescripcions tècniques de la company ia de serv eis de  SOR EA,
que te la concessió municipal de la x arx a d'abastament de les aigua potable).

3.11 m Instal·lació prov isional d'obres mentre es munta la canonada definitiv a. 116,000 4,30 498,801,000

Instal·lació prov isional d'obres mentre es munta la canonada de fin i tiv a . (D'ac ord
amb les prescripcions tècniques de la company ia de serv eis de SOREA, que te  l a
concessió municipal de la x arx a d'abastament de les aigua potable)

3.12 u Hidrant d'una sortida de 100 mm, muntat soterrat. 1,000 381,27 381,27

Hidrant amb pericó de registre, amb una sortida  de  100 m m  de d iàm etre  tipus
Belgicast DN100 R.100, muntat soterrat.

3TOTAL Capítol 9.752,22 €: 
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Capítol 4.1 : MOVIMENT  DE TERRES

NUM UD RESUM MED. ACUM. PREU IMPORTCOEF.

4.1.1 m3 Ex cav .p/caix a pav .,terreny  compact.(SPT 20-50),pala ex cav .,+càrr.directa 2.240,300 3,71 8.311,511,000

Ex cav ació per a caix a de pav iment en terreny  compacte (SPT 20-50),  real i tz ada
amb pala ex cav adora i càrrega direc ta  s obre  c am ió .  Inc lou  a ix ec am ent de l
pav iment asfàltic ex istent.

4.1.2 m2 Repàs+picon.caix a pav iment,95%PM 2.520,040 1,23 3.099,651,000

Repàs i piconatge de caix a de pav iment, amb compactació del 95% PM

4.1.3 m3 Terraplenada/picon.caix a pav .mat.toler.ex cav .g<=25cm,95%PM 62,371 5,88 366,74

Terraplenada i piconatge per a caix a de pav iment am b m ater ia l  to le rab le  de  l a
pròpia ex cav ació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compac tac ió  del  95  %
del PM

4.1.4 m3 Transp.terres reutilitzades,camió 20t,carreg.mec. 2.613,516 4,61 12.048,31

Transport de terres reutilitzades (no tenen la consideració de residu d'obra), a  z ona
d'aplec indicada per la DO amb camió de 20 t i temps d'espera  per  a  l a c àr rega
amb mitjans mecànics, a qualsev ol distància.

4.1.5 m Cuneta triangulat de terra d'1,00 m 32,000 6,13 196,16

Cuneta profunda triangular de 1,00 m d'amplàri a i  0 , 33 m  de fondàri a,   inc lòs
ex cav ació de terreny  no classificat, refinat, càrrega i transport a  l ' aboc ador del s
materials resultants

4.1TOTAL Capítol 24.022,37 €: 
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Capítol 4.2 : PAVIMENTACIÓ VORERES

NUM UD RESUM MED. ACUM. PREU IMPORTCOEF.

4.2.1 m Vorada recta form., BORE720 (20x 15cm), B, H, T(R-5MPa),col./s 549,800 28,78 15.823,24

Vorada recta de peces de formigó, dob le  c apa,  am b s ec c ió  norm al i tz ada de
calçada BORE720 de 20x 15 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abras ió
H i classe resistent a flex ió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·loc ada s obre
base de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M -5 .
Inclús formació de pendents en passos de v ianants.

4.2.2 m Rigola HM-30/P/20/I+E, ampl.=30cm,h=25-30cm 549,800 23,50 12.920,30

Rigola de formigó HM-30/P/20/I+E, de consistència plàstica i grandària màx im a de l
granulat 20 mm, de 30 cm d'amplària i de 25 a 30 cm d'alçària, acabat remolinat

4.2.3 m3 Subbase granulat grandària=50-70mm,estesa+picon. 88,262 10,86 958,53

Subbase de granulat de grandària màx ima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge
del material

4.2.4 m3 Base formigó HM-20/B/20/I, camió+v ibr.manual, reglejat 88,262 75,34 6.649,66

Base de formigó HM-20/B/20/I, de consis tènc ia  tov a  i  g randàr ia  m àx im a de l
granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i v ibratge manual,  am b ac abat
reglejat

4.2.5 m2 Pav iment panot v orera gris,25x 25x 2,5cm,preu alt,col.est.sorr 882,610 22,11 19.514,51

Pav iment de panot per a v orera gris de  25x 25x 2, 5  c m ,  c las s e 1a,  p reu  a l t,
col.locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de
ciment pòrtland. Inclós formació de pendents i peces  es pec ia ls  en  form ac ió de
passos de v ianants.

4.2TOTAL Capítol 55.866,24 €: 
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Capítol 4.3 : PAVIMENTACIÓ CALÇADA

NUM UD RESUM MED. ACUM. PREU IMPORTCOEF.

4.3.1 m3 Subbase mat.selec.,estesa+picon.98%PM 1.164,139 9,65 11.233,94

Subbase material seleccionat, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM

4.3.2 m3 Subbase tot-u art.,estesa+picon.95%PM 517,394 23,55 12.184,63

Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM

4.3.3 m3 Base tot-u art.,estesa+picon.95%PM 444,688 23,55 10.472,40

Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM

4.3.4 m2 Reg d'imprim. a/emul.bitum.catiònica C60BF4 IMP  1,2kg/m2 2.322,870 0,52 1.207,89

Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa c atiòn ic a ti pus  C 60BF4 IM P,  am b
dotació 1,2 kg/m2

4.3.5 t Pav iment bitum.cont.calent AC22 base B 50/70 G ,g granitic,betum 261,255 52,99 13.843,90

Pav iment de mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa S-25
amb granulat granític i betum asfàltic de penetració, estesa i com pac tada al  98  %
de l'assaig marshall

4.3.6 m2 Reg d'adher. a/emul.bitum.termoadherent tipus C60B4 TER o C60B3 - 2.223,440 0,41 911,61

Reg d'adherència amb emulsió bitum inos a tipus  C 60B4 TER  o C 60B3  am b
dotació 1 kg/m2

4.3.7 t Pav iment bitum.cont.calent AC16 surf B50/70D ,g.granític,compactació 98% 272,938 56,04 15.295,45

Pav iment de mescla bituminosa contínua en calent tipus  AC  16 s urf B  50 / 70  D,
amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a  c apa de tràns i t i
granulat granític, estesa i compactada al 98% de l'assaig marshall.

4.3TOTAL Capítol 65.149,82 €: 
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Capítol 5 : ENLLUMENAT

NUM UD RESUM MED. ACUM. PREU IMPORTCOEF.

5.1 u Instal·lació enllumenat 1,000 26.393,33 26.393,33

Instal·lació d'enllumenat, segons relació d'amidaments i pres s upos t de l  projec te
annex .

5.2 m3 Ex cav .rasa,amp:<=1m,fond.=<=2m,qulasev ol tipus terreny .,retro.+càrrega 137,650 7,73 1.064,031,000

Ex cav ació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en  qua ls ev o l
tipus de terreny , amb retroex cav adora i càrrega mecànica del material ex cav at

5.3 m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.<0,6m,95%PM 241,696 2,60 628,411,000

Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màx ima 0,6 m, amb compactac ió  de l
95% PM

5.4 m3 Transp.terres reutilitzades,camió 20t,carreg.mec. 165,180 4,61 761,48

Transport de terres reutilitzades (no tenen la consideració de residu d'obra), a  z ona
d'aplec indicada per la DO amb camió de 20 t i temps d'espera  per  a  l a c àr rega
amb mitjans mecànics, a qualsev ol distància.

5.5 m Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=90mm,20J,450N,canal.s 504,210 2,59 1.305,90

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble  c apa,  l l is a  l a in te r i o r i  c orrugada
l'ex terior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllan t i  no propagador  de  la  flam a,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, munta t c om  a
canalització soterrada

5.6 m Canalització 2tubs PE DN=90mm,dau recobr. 40x 25cm form. 68,830 9,32 641,50

Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm  de d iàm etre
nominal, de doble capa, i dau de recobriment de  40x 25 c m  am b fo rm igó HM -
20/P/20/I

5.7 m Canalització 4tubs PE DN=90mm,dau recobr. 40x 40cm form. 8,900 16,03 142,67

Canalització amb quatre tubs corbab les  c orrugats  de  po l ie ti lè  de  90  m m  de
diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x 40 cm am b fo rm igó
HM-20/P/20/I

5.8 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en 60,505 25,66 1.552,561,000

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en tongades  de
gruix   de 25 cm, utilitzant picó v ibrant

5.9 m Banda cont.plàstic,color,30cm,col·locada llarg rasa,20cm sob 581,940 0,28 162,941,000

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

5.10 u Pericó registrable, formigó prefabricat sense fons, amb llit de grav a 15,000 45,45 681,75

Pericó de registre de formigó prefabric a t s ens e fons  de 40x 40x 45 c m ,  per a
instal·lacions de serv eis, col·locat sobre llit de grav a de 15 cm de gru ix  i  r eble rt
lateral amb terra de la mateix a ex cav ació

5.11 u Bastim.+tapa fos.dúc.,p/pericó serv .,recolzada,pas útil 400x 15,000 37,45 561,751,000

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serv eis,  rec o lz ada,  pas
lliure de 400x 400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124,  c o l . l oc a t am b
morter

5.12 m3 Formigó rasa/pou fonament,HM-20/P/20/I,camió 6,956 66,66 463,691,000

Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/20/I, de consistència plàs tic a  i
grandària màx ima del granulat 20 mm, abocat des de camió.
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Capítol 5 : ENLLUMENAT

NUM UD RESUM MED. ACUM. PREU IMPORTCOEF.

5.13 u Ancoratge acer b/corrugada,D=16mm,perf.+inject.cont. adh.apl 13,000 19,94 259,22

Ancoratge amb quatre barres corrugades B 500 S de límit elàstic  >= 500 N / m m 2,
de 16 mm de diàmetres i 60 cm de longitud total, treballat a taller i  am b una c apa
d'imprimació antiox idant, col.locat a l'obra amb cargols. Inclou morter auton iv e l l an t
ex pansiu per al reblert de l'espai resultant entre el formigó i la placa de la faro la  i  l a
protecció anticorrosiv a aplicada als cargols i als ex trems dels perns.

5TOTAL Capítol 34.619,23 €: 
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Capítol 6 : SEGURETAT I SALUT

NUM UD RESUM MED. ACUM. PREU IMPORTCOEF.

6.1 u Seguretat i salud 1,000 2.500,00 2.500,00

Seguretat i salut en el treball per l'ex ecució de l'obra, segons relació d'amidam ent i
pressupost de l'Estudi de Seguretat i Salut annex .

6TOTAL Capítol 2.500,00 €: 
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Capítol 7 : CONTROL DE QUALITAT

NUM UD RESUM MED. ACUM. PREU IMPORTCOEF.

7.1 u Pla de Control. Esplanada 1,000 238,00 238,00

Pla de Control
COMPACTACIÓ ESPLANADA
-Deteminació "in situ" de la densitat i de la humitat de sòls i materials granu lars  per
mètodes nuclears: petites fondàries s/U N E 103900: 2013. M ín im  10 punts  per
desplaçament. (15u)
-Proctor modificat s/UNE 103501:1994
-Desplaçament a obra

7.2 u Pla de Control Sòl seleccionat 1,000 679,93 679,93

SÒL SELECCIONAT D'APORTACIÓ
**Control materials
-Determinació humitat mitjançant assecat en estufa, s/UNE-EN ISO 17892-1:2015
-Anàlisi granulomètric de sòl per tamisat, s/UNE-EN 103101:1995
-Determinació dels límits d'Atterberg s/UNE 103103:1994 i 103104:1993
-Proctor Normal s/UNE103500:1994
-Proctor Modificat s/UNE103501:1994
-Determinació de l'index  C.B.R. amb 3 punts, s/UNE 103502:1995
-Contingut de matèria organica sòls pel mètode del permanganat potàs s i c ,  s / U N E
103204:1993 i ER
-Assaig d'inflament lliure d'un sòl amb edòmetre, s/UNE 103601:1996
-Assaig de colapse en sòls, s/NLT 254:1999
-Determinació del contingut de sals solubles en aigua, s/NLT 114:1999
-Contingut de guix  en sòls, s/ NLT 115:1999

**Compactació.
-Determinació "in situ" de la densitat i de la humitat de sòls i materials granulars  per
mètodes nuclears: petites fondàries s / U N E 103900: 2013.  M ín im  10 punt per
desplaçament. (10 punts)
-Desplaçament a obra (1u)
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Capítol 7 : CONTROL DE QUALITAT

NUM UD RESUM MED. ACUM. PREU IMPORTCOEF.

7.3 u Pla de Control Tot-u artificial 1,000 771,05 771,05

Pla de Control 
TOT-Ú ARTIFICIAL
**Control materials
-Quarteig i preparació mostra
-Anàlisi granulomètric s/UNE-EN 933-1:2012 
-Determinació del contingut d'aigua mitjançant assecament en  es tu fa ,  s / U N E-EN
1097-5:2009
-Determinació dels límits d'Atterberg s/UNE 103103:1994 i 103104:1993
-Determ inac ió  de  l ' equi v alen t d 'a rena en àr ids  fins  s / U N E-EN      933-
8:2012+A1:2015/1M:2016
-Contingut de fins de l'àrid gros s/UNE-EN 933-1:2012
-Determinació del percentatge de cares de fractura s/UNE-EN 933-5:1999+A1:2005
-Determinació de la forma de les partícules. Índex  de lloses s/UNE-EN 933-3:2012
-Determinació coeficient desgast "Los Angeles" (àrid classificat)  s / U N E-EN 1097-
2:2010
-Determ inac ió  quanti ta ti v a  de ls  c om pos tos  de  s o fre  s / U N E-EN  1744-
1:2010+A1:2013 Ap.11
-Proctor Modificat s/UNE 103501:1994

**Control compactació
-Deteminació "in situ" de la densitat i de la humitat de sòls i materials granu lars  per
mètodes nuclears: petites fondàries s/U N E 103900: 2013. M ín im  10 punts  per
desplaçament. (10u)
-Assag de càrrega amb placa circular de D.300 mm per control compactació de  les
capes de sòl s/UNE 103808:2006 (s/NLT -357/ 98).  M ínim  3  punt.  (N o inc lou
reacció).(2u)
-Determinació de contingut d'aigua mitjançant assecament en  es tu fa ,  s / U N E-EN
1097-5:2009. (2u).

7.4 u Pla de Control Mescles bituminoses 1,000 875,07 875,07

Pla de Contol
MESCLA BITUMINOSA EN CALENT

**Base: 1u. Rodadura: 1u 
-Presa de mostres d'aglomerat asfàltic, s/NLT-121/99
-Quarteig i preparació mostra
-Control de temperatures en l'ex ecució de pav iments de mescles b i tum inos es  en
calents/UNE-EN 12697-13:2000
-Contingut de lligant soluble en mescles bituminoses en calent, s/UN E-EN  12697-
1:2013
-Anàlisi granulomètric dels àrids recuperats de les mescles bitum inos es ,  s / U N E-
EN 12697-2:2002+A1:2007 
-Determinació de la densitat aparent i contingut de buits mitjançant la fabricació  de  3
prov etes s/UNE-EN 12697-6:2012 i 12697-8:2003

**Control compactació.
-Ex tracció testimonis de mescla bituminosa (mín. 5 uts ) en dues  c apes .  Inc lòs
gruix , s/UNE-EN 12697-29:2003. Quantitat 5 u)
-Determinació de la densitat aparent de testimonis/prov etes de mescla b i tum inos a
en calent, s/UNE-EN 12697-6:2012 i NLT-168/90 (10 u)
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Capítol 7 : CONTROL DE QUALITAT

NUM UD RESUM MED. ACUM. PREU IMPORTCOEF.

7.5 u Pla de Control Formigó 2,000 73,45 146,90

Pla de Control
FORMIGÓ 
Confecció sèrie de 4 prov etes cúbiques de  fo rm igó  de  15x 15x 15 c m ,  inc lòs
assentament curat i ruptura per compressió, s/UNE-EN 12350-1/2:2009,  U N E-EN
12390-1:2001 i UNE-EN 12390-2/3:2009
Distribució sèries:
Rigola       1 sèries
Voreres      1 sèries

7.6 u Pla de Control Sanejament 1,000 300,00 300,00

Pla de Control
SANEJAMENT
Video càmara de v erificació del clav egueram en tub de 300 i 400 mm de diàm etre ,
per comprov ació del bon estat de  l ' obra  ex ec utada,  real i tz ar per  em pres a
especialitzada. Inclou desplaçament i v ideo.

7TOTAL Capítol 3.010,95 €: 

AM2 Pàg.16



Projecte d’urbanització carrer Paral·lel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 PRESSUPOST  D’EXECUCIÓ PER CONTRACTA  
                



 



URBANITZACIÓ CARRER PARAL·LEL 

RESUM PRESSUPOST PER CONTRACTA

CAPÍTOL IMPORT

DEMOLICIONS I GESTIÓ DE RESIDUS 9.958,33
SANEJAMENT 49.609,64

PLUVIALS 5.332,21
RESIDUALS 44.277,43

ABASTAMENT 9.752,22
PAVIMENT 145.038,43

MOVIMENT DE TERRES 24.022,37
PAVIMENTACIÓ VORERES 55.866,24
PAVIMENTACIÓ CALÇADA 65.149,82

ENLLUMENAT 34.619,23
SEGURETAT I SALUT 2.500,00
CONTROL DE QUALITAT 3.010,95

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 254.488,80

13% DESPESES GENERALS 33.083,54
  6% BENEFICI INDUSTRIAL 15.269,33

302.841,67
21% IVA 63.596,75

TOTAL PRESSUPOST DE CONTRACTA 366.438,42

Alcoletge, maig de 2019
l'arquitecte, Lluís Castelló Gendre.
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