TEXT REFÓS DEL PROJECTE
CONSTRUCTIU

SIMO
BAYONA,
ALBERTO
(FIRMA)

Firmado
digitalmente por
SIMO BAYONA,
ALBERTO (FIRMA)
Fecha: 2018.04.24
11:04:42 +02'00'

D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR
PAU-16 AL TERME MUNICIPAL
D'ALCOLETGE (SEGRIÀ)

Setembre 2017

TEXT REFÓS DEL PROJECTE CONSTRUCTIU D'URBANITZACIÓ DEL SECTOR PAU-16 AL TERME MUNICIPAL D'ALCOLETGE (SEGRIÀ)

MEMÒRIA

TEX REFÓS DEL PROJECTE CONSTRUCTIU D'URBANITZACIÓ DEL SECTOR PAU-16
AL TERME MUNICIPAL D'ALCOLETGE (SEGRIÀ)

ÍNDEX GENERAL

MEMÒRIA
1.
2.
3.

4.

ANTECEDENTS
OBJECTE DEL TEXT REFÓS DEL PROJECTE
DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA
3.1. Xarxa viària
3.2. Xarxa d’abastament
3.3. Xarxa de sanejament. Pluvials
3.4. Xarxa de sanejament. Residuals
PRESSUPOST

ANNEXES
ANNEX NÚM. 1. INFORME MUNICIPAL. INFORME DE SOREA
ANNEX NÚM. 2. INFORME COMUNITAT DE REGANTS DELS CANALS D’URGELL
ANNEX NÚM. 3. DECRET D’ALCALDIA

5. SENYALITZACIÓ
5.A. Planta
5.B. Detalls
6. XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA
6.A. Planta
6.B. Detalls
7. XARXA DE SANEJAMENT
7.A. Planta
7.B. Perfils longitudinals
7.C. Elements de captació
7.D. Bassa de laminació
7.E. Detalls
8. XARXA DE REG
8.A. Planta
8.B. Detalls
9. XARXA D’ENLLUMENAT PÚBLIC
9.A. Planta
9.B. Detalls
10. XARXA ELÈCTRICA DE MITJA I BAIXA TENSIÓ
10.A. Xarxa de mitja tensió.
10.B. Xarxa de baixa tensió.
10.C. Detalls
11. XARXA DE TELECOMUNICACIONS
11.A. Planta
11.B. Detalls
12. FASES DE PROJECTE.

PLECS DE CONDICIONS

PLÀNOLS
PRESSUPOST
1.
2.
3.
4.

SITUACIÓ, EMPLAÇAMENT I ÍNDEX
TOPOGRAFIA I SERVEIS EXISTENTS
DEFINICIÓ GEOMÈTRICA
PAVIMENTACIÓ
4.A. Planta i perfils longitudinals
4.B. Perfils transversals
4.C. Planta pavimentació
4.D. Secció tipus
4.E. Detalls

1571AP0-TR01-R0.doc

1. AMIDAMENTS
2. QUADRE DE PREUS NÚM. 1
3. QUADRE DE PREUS NÚM. 2
4. PRESSUPOST PARCIAL
5. PRESSUPOST GENERAL

ME-1

TEXT REFÓS DEL PROJECTE CONSTRUCTIU D'URBANITZACIÓ DEL SECTOR PAU-16 AL TERME MUNICIPAL D'ALCOLETGE (SEGRIÀ)

MEMÒRIA

MEMÒRIA

ME-2

1571AP0-TR01-R0.doc

TEXT REFÓS DEL PROJECTE CONSTRUCTIU D'URBANITZACIÓ DEL SECTOR PAU-16 AL TERME MUNICIPAL D'ALCOLETGE (SEGRIÀ)

MEMÒRIA

1. ANTECEDENTS
El Pla General d’Ordenació Urbanística Municipal d'Alcoletge va ser aprovat per la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Lleida en data 26 de juliol de 2012. És en el marc del POUM on
es desenvolupa el present Projecte, concretament al polígon d’actuació urbanística PAU-16.
Així, l’any 2.016 es va redactar el Projecte d’Urbanització del Sector PAU-16 que descrivia
les Obres necessàries per a la urbanització de l’esmentat Sector al terme municipal
d'Alcoletge, a la comarca del Segrià.
El Polígon d'Actuació Urbanística PAU-16 és un sector urbà industrial de superfície total
43.474,02 m2, amb una edificabilitat neta de 0,80 m2st/m2sòl i el seu objectiu és la cessió i
posterior urbanització del sòl públic.
Val a dir que de les tres parcel·les resultants de la reparcel·lació (gestió per compensació) la
situada més al nord ja està desenvolupant activitat econòmica, i és promotora de la redacció
del present projecte d'urbanització.

En l’Acta celebrada el dia 4 de maig entre els representants de la Comunitat de Regants del
Canal d’Urgell, el Síndic de la Demarcació, l’Ajuntament, i INVALL validen bona part de la
solució presentada excepte el punt d’abocament que serà el pou de registre del ramal que
es troba a la finca núm. 425.
Així el 18 d’agost de 2.017 (registre de sortida núm. 4244) la Comunitat de Regants del
Canal d’Urgell emet Informe favorable, que s’adjunta com Annex núm. 2, per tal de permetre
als Titulars de les finques abocar les aigües pluvials al ramal de la Toma 37 A Canal Auxiliar
(orifici 408), sota el compliment de les condicions que s’indiquen.
Finalment, per tal de donar compliment a la resolució núm. 70/2017 de l’Ajuntament
d’Alcoletge (que s’adjunta com Annex núm. 3), es redacta el present “TEXT REFÓS DEL
PROJECTE CONSTRUCTIU D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR PAU-16 AL TM
D’ALCOLETGE (SEGRIÀ)”, per tal de subsanar el Projecte d’Urbanització de desembre de
2.016.

En data de 16 de desembre de 2.016, Albert Simó Bayona, en representació dels Propietaris
del Sector PAU-16: CASERFRI, i HIDEDER, va donar entrada (registre d’entrada núm.
2511) a l’Ajuntament d’Alcoletge el “PROJECTE CONSTRUCTIU D'URBANITZACIÓ DEL
SECTOR PAU-16 AL TERME MUNICIPAL D'ALCOLETGE (SEGRIÀ)” redactat per
l’enginyeria INVALL, SA, per la seva tramitació urbanística i aprovació.
El dia 26 de gener de 2.017, els Serveis Tècnics Municipals emeten Informe tècnic
desfavorable (núm. 003/2017), alhora que adjunten Informe de SOREA, en relació a
l’esmentat Projecte d’Urbanització, els quals s’adjunten a la present Text Refós com Annex
núm. 1. L’esmentat Informe demanava la subsanació d’aspectes tècnics relacionats amb la
xarxa viària, l’abastament d’aigua, la xarxa de pluvials, la xarxa de residuals. En el cas de la
xarxa de pluvials es demanava l’Autorització de la Comunitat de Regants del Canal d’Urgell.
El 31 de març de 2.017, INVALL, SA presenta a la Comunitat de Regants del Canal d’Urgell
un Escrit, que s’adjunta dins l’Annex núm. 2, on es demana la connexió de les aigües
pluvials del Projecte d’Urbanització al ramal de reg paral·lel al Camí de Miralbó (Col·lectivitat
de regants núm. 16), a través d’una una nova bassa de laminació ubicada en terrenys
privats, amb una capacitat suficient per retenir la 1a avinguda d’aigües de pluja, i a partir
d’aquí desguassar, a través d’una arqueta, al ramal de reg paral·lel al Camí de Miralbó. El
disseny de la bassa de laminació serà tal que el cabal que s’abocarà a la xarxa de reg no
superarà en cap cas els 15 litres/s. Així mateix la bassa també actuarà com a decantador de
possibles d’hidrocarburs arribats en la 1a avinguda d’aigües de pluja. En cap cas s’abocaran
aigües residuals.
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2. OBJECTE DEL TEXT REFÓS DEL PROJECTE
L’objecte del present Text Refós del Projecte és donar resposta a cadascun del punts
indicats per l’Informe tècnic municipal, i posteriors gestions amb la Comunitat de Regants del
Canal d’Urgell, per tal de continuar la seva tramitació i aprovació del Projecte Constructiu
d’Urbanització, d’acord a l’article 89 del TRLUC, i seguint el procediment establert en l’article
119 del TRLUC.

- A més, cal tenir en compte que des de la nova canonada a instal·lar de PE DN 110
mm, caldrà realitzar les connexions de les escomeses existents que abasteixen a varis
serveis ubicats a l’altra banda de l’Av de la Vall d’Aran i que fins ara s’abastien de la xarxa
existent que quedarà en desús, aigües amunt del punt on es connectarà la nova xarxa.
3.- Xarxa de sanejament: pluvials (més l’Informe de SOREA):
Serveis Tècnics Municipals:

Les consideracions tècniques que s’indiquen són:
1.- Xarxa viària:
- Es construirà rigola de formigó “in situ” a l’Av de la Vall d’Aran, per delimitar
l’actuació, igual que la del C/ de Miralbó.
- Es construirà la vorada remontable del C/ de Miralbó per garantir el correcte
funcionament dels embornals.
- S’adequarà l’encontre de la vorada C-10 amb els passos adaptats.

-

2.- Xarxa d’abastament (Informe de SOREA):
- Cal realitzar la connexió a la xarxa existent... El punt indicat en el Projecte és
adequat.
- Tota la nova canonada a instal·lar, des del punt de connexió a la xarxa existent,
serà de PEAD DB 110 mm PN 10.
- Els hidrants, tant en número com en ubicació, seran els que compleixin amb la
normativa vigent que indica una distància màxima entre hidrants de 200 m.
- En la intersecció entre l’Av Vall d’Aran i el C/ de Miralbó, caldrà realitzar un
creuament del carrer cap a l’altra banda i en direcció al C/ de Miralbó, amb canonada de
PEAD DN 200 mm i amb vàlvula de DN 200 mm de fosa que es deixarà de previsió de futurs
creixaments.
- Per la sectorització de l’àmbit caldrà instal·lar vàlvules DN 100 mm en la nova
canonada: ubicades en els següents punts: connexió xarxa existent, ambdós costats de la
nova xarxa i la que prové de la connexió a la xarxa existent i en ambdós costats de la
connexió amb el DN 200 mm de previsió, suposant un total de 5 vàlvules. Cal instal·lar
trampillons per la manipulació de les vàlvules. També caldrà instal·lar dos sistemes de
descàrrega, un a cada extrem de l’àmbit de l’obra. Aquestes descàrregues poden ser de
PEAD DN 63 mm PN 10. Aquests desguassos s’han de connectar a la xarxa de
clavegueram si es possible o algun reg existent per la zona.
- Pel que fa a les escomeses de les diferents parcel·les del PAU-16... es demana que
s’executin, únicament, les escomeses existents per evitar consums d’aigua incontrolats. La
resta d’escomeses ja s’instal·laran quan s’ocupin aquestes parcel·les i sol·licitin el servei
d’aigua potable.
ME-4

En cap cas es podrà utilitzar la xarxa unitària de l’Av de la Vall d’Aran fins que
aquesta no entri en funcionament, una vegada acabades les Obres del projecte que
la contempla.
En cas cas es connectarà la xarxa de pluvials del C/ de Miralbó a la xarxa unitària de
l’Av de la Vall d’Aran.
La xarxa de pluvials del C/ de Miralbó, en tot cas es pot connectar a la xarxa de reg
prèvia autorització de la Comunitat de Regants del Canal d’Urgell, amb arqueta
visitable.
Els tubs de les xarxes hauran de ser de PEAD de doble paret, corrugat exterior i llis
interior. Es prohibeix la utilització de canonades de PVC.
Número d’escomeses a la xarxa de sanejament: 1 escomesa per parcel·la a la xarxa
de pluvials.

SOREA:
-

-

-

La xarxa de pluvials projectada al C/ de Miralbó no es pot connectar a la seva part
alta a la xarxa de residuals ja que les aigües pluvials no poden barrejar-se amb les
residuals i que arribin a l’EDAR municipal. Per tant, la xarxa de pluvials projectada
s’hauria de modificar i ser abocada en algun reg existent, previ permís del titular del
reg.
En els plànols estan ubicades les reixes i embornals de recollida de les aigües
superficials per ser abocades a la xarxa de pluvials, S’haurien d’executar cada 25-30
metres.
També cal deixar a cada parcel·la una escomesa de recollida de les aigües pluvials i
connectada a la xarxa.
Les canonades de la xarxa han de ser de Polietilé corrugat i les escomeses de PVC.
Cal realitzar un pou de registre cada 50 metres.
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4.- Xarxa de sanejament: residuals (més l’Informe de SOREA):
Serveis Tècnics Municipals:
-

-

S’haurà de preveure la reserva d’espai per a la instal·lació d’una EDAR pròpia, en
cadascuna de les parcel·les, amb abocament a llera que requereix de la corresponen
autorització d’abocament d’aigües residuals. No obstant, es podrà plantejar la
connexió, sempre via Conveni de Sanejament i amb els Informes corresponents del
gestor dels Col·lectors en Alta i EDAR del municipi.
Els tubs de les xarxes hauran de ser de PEAD de doble paret, corrugat exterior i llis
interior. Es prohibeix la utilització de canonades de PVC.
Número d’escomeses a la xarxa de sanejament: cap escomesa a la xarxa de
residuals.

-

Les escomeses d’aigües residuals no cal que es realitzin en la urbanització d’aquest
àmbit en les parcel·les actualment buides, ja que la canonada on connectaran no es
connecta a la xarxa existent a l’Av de la Vall d’Aran, per tant no té sortida aigües
avall i, a més, perquè es planteja que cada parcel·la disposi de la seva pròpia EDAR
o abocament directa a llera, sempre i quan es disposi del permís corresponent de
l’administració competent.

SOREA:
-

-

-

-

-

La canonada d’aigües residuals que circula per l’Av de la Vall d’Aran és la provinent
de l’Estació de Bombeig d’Aigües Residuals, en el seu tram final ja per gravetat, que
actualment no està en servei ja que no té continuïtat a la part baixa de l’Av de la Vall
d’Aran. A més, aquesta canonada, promoguda per la Confederació Hidrogràfica de
l’Ebre (CHE), està considerada com a col·lector en alta. Per aquests dos fets, es
considera que no s’hi haurien de connectar ni les escomeses domiciliàries ni xarxes
provinents d’altres carrers, ja que no té sortida aigües avall i perquè deixaria de
considerar-se col·lector en alta.
També cal tenir en compte que la nova zona a urbanitzar es troba aïllada i allunyada
de qualsevol altra xarxa municipal (a excepció de la comentada en el paràgraf
anterior) i, per tant, cal, almenys, tenir present la possible connexió a la canonada
existent a l’Av de la Vall d’Aran, sempre i quan els Serveis tècnics municipals ho
creguin convenient.
Per últim, degut a què es tracta d’una zona industrial i on l’empresa ja ubicada
disposa d’una EDAR per les seves pròpies aigües residuals, seria recomanable
continuar amb aquest sistema i que cadascuna de les empreses que s’hi instal·lin
disposin de les seves pròpies EDAR’s i el corresponen permís d’abocament.
En conseqüència i exposada la casuística existent en els tres paràgrafs anteriors,
SOREA recomana l’execució de la xarxa de clavegueram pel C/ de Miralbó, tal como
estava previst però enlloc de connectar a la xarxa existent, executar un pou de
registre previ a l’existent a la intersecció entre el C/ de Miralbó i Av de la Vall d’Aran,
com a final de la nova xarxa per si en un futur s’accepta la connexió de les noves
industries a la xarxa municipal ja sigui perquè no és viable o no és necessari que
s’executi una EDAR per cada parcel·la ocupada.
Les canonades de la xarxa han de ser de PE corrugat i les escomeses de PVC.
Cal realitzar un pou de registre cada 50 m.
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3. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA

Fontanet (riu Segre), òbviament, previ tractament d'aquestes aigües en unes condicions
determinades (Annex núm. 6 del Projecte d’Urbanització).

3.1. Xarxa viària
Totes les consideracions manifestades en l’Informe tècnic municipal, i resolució de la
Comunitat de Regants del Canal d’Urgell, han estat recollides a la present Text Refós, tal i
com s’aprecia a la col·lecció de plànols 4.E. Planta Pavimentació, 4.D. Secció tipus, i 4.E.
Detalls.
3.2. Xarxa d’abastament
Les conclusions de l’Informe de SOREA, i que s’adjunta com Annex núm. 1, s’han recollit a
la col·lecció de plànols del present Document: 6.A. Planta xarxa abastament d’aigua, i 6.B.
Detalls.

Per tant, mentre no es produeixi connexió a l'EDAR, la parcel·la situada més al sud també
arribarà a un acord similar amb l'autoritat competent per tal d'abocar a la sèquia Fontanet, o
bé amb l'empresa Caserfri per compartir instal·lacions i xarxa de transport. D'aquesta
manera l'abocament a la xarxa municipal serà inexistent.
A la col·lecció de plànols 7.A de la xarxa de residuals, s’introdueixen les conclusions de
l’Informe de SOREA, i dels Servei Tècnics municipals: 7.A. Planta xarxa de pluvials, 7.B.
Perfils longitudinals de la xarxa de pluvials, 7.C. Elements de captació i escomeses, i 7.D.
Detalls.

3.3. Xarxa de sanejament. Pluvials
A la col·lecció de plànols 7.A, es modifica la rasant de la xarxa de pluvials, per tal de que les
aigües generades no connectin a la xarxa unitària de l’Av de la Vall d’Aran, sinó que, a
través d’una bassa de laminació de 50 m3, i un cabal de sortida de 15 l/s, s’evaqüin al reg
existent de la Comunitat de Regants del Canal d’Urgell, al sud del Sector, fins arribar al pou
de registre del ramal que es troba a la finca núm. 425.
En aquest sentit, a l’Annex núm. 2 s’adjunta la Petició realitzada a la Comunitat de Regants
del Canal d’Urgell, que juntament amb la reunió mantinguda amb els seus Serveis tècnics a
l’emplaçament el dia 4 de maig de 2.017, i la seva resolució per escrit de 16 d’agost de
2.017, és la solució consensuada que apareix en aquest Text Refós a la col·lecció de
plànols 7.A. Planta xarxa de pluvials, 7.B. Perfils longitudinals de la xarxa de pluvials, 7.C.
Elements de captació i escomeses, i 7.D. Detalls.
Per tal de tenir una visió més global, també s’inclou en la present Text Refós el plànol 8.A
del Projecte d’Urbanització del desviament de la xarxa de reg de la Comunitat de Regants
del Canal d’Urgell, al sud del Sector, afectada per la nova vialitat del C/ de Miralbó, amb la
finalitat de que tota la canonada tingui el seu traçat per la zona de la vorera.
3.4. Xarxa de sanejament. Residuals
La xarxa prevista en el Projecte ja és separativa.
Com que la xarxa municipal en aquesta zona no està connectada a una EDAR, tal i com es
reflectia en el Projecte, l'empresa Caserfri (propietària les dos parcel·les situades més al
nord del sector) disposa d'autorització per l'abocament d'aigües residuals a la sèquia
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4. PRESSUPOST
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL ...................................... 349.776,54 €
DESPESES GENERALS (13%) .............................................. 45.470,95 €
BENEFICI INDUSTRIAL (6%) ................................................. 20.986,59 €
----------------------SUBTOTAL ......................................................................... 416.234,08 €
IVA (21%) .............................................................................. 87.409,16 €
-----------------------PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE ....................... 503.643,24 €
Puja el PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL a la quantitat de TRES-CENTS
QUARANTA-NOU MIL SET CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE
CÈNTIMS (349.776,54 €).
Puja el PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE a la quantitat de CINC-CENTS
TRES MIL SIS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS
(503.643,24 €).

Reus, setembre de 2.017

La Direcció del Projecte,

Albert Simó Bayona
Arquitecte

1571AP0-TR01-R0.doc

Eugènia Rodríguez Segarra
Arquitecte

L' Empresa Consultora,

Jordi Bessa Panadés
ETSCCP
(Col·legiat núm. 14.111)
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ANNEX NÚM. 1.
INFORME MUNICIPAL.
INFORME DE SOREA
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ANNEX NÚM. 2. INFORME
COMUNITAT DE REGANTS
DELS CANALS D’URGELL.
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S. ZAHORRA = 2.42 m2.
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200
8
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16
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S. FIRME = 5.27 m2.
S. D TIERRA = 14.92 m2.
S. SUELO SEL 1 = 9.98 m2.
S. ZAHORRA = 2.53 m2.
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S. TOT-U =

0.30 m2.

S. HM-30 =
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S. HM-30 =

0.47 m2.

PROPIETAT:
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S. TOT-U =
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7.80 m2.
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196
14

201.56
201.81

200

S. SUELO SEL 1 =
S. ZAHORRA =
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200.16
198.85

2.0%

200
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198.51

S. FIRME = 4.16 m2.
S. D TIERRA = 9.99 m2.
S. SUELO SEL 1 = 7.47 m2.
S. TERRAPLEN = 1.98 m2.

S. ZAHORRA = 2.40 m2.
S. MBAC22 = 0.60 m2.
S. MBAC16 = 0.36 m2.
S. TOT-U = 0.33 m2.

2.0%

202

S. HM-30 =

0.47 m2.

2.0%

S. FIRME = 4.26 m2.
S. D TIERRA = 4.08 m2.
S. SUELO SEL 1 = 7.63 m2.
S. TERRAPLEN = 1.71 m2.

198.45
198.31

Pk=0+260
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14

198.45
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10

198.40
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Pk=0+160
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200.10

14
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200.31

196

200.10
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197.20

10

S. ZAHORRA = 2.48 m2.
S. MBAC22 = 0.62 m2.
S. MBAC16 = 0.36 m2.
S. TOT-U = 0.33 m2.
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200

S. HM-30 =

0.47 m2.
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S. FIRME = 4.16 m2.
S. D TIERRA = 9.66 m2.
S. SUELO SEL 1 = 7.47 m2.
S. ZAHORRA = 2.40 m2.

S. MBAC22 = 0.60 m2.
S. MBAC16 = 0.36 m2.
S. TOT-U = 0.33 m2.
S. HM-30 = 0.47 m2.

S. FIRME = 4.40 m2.
S. D TIERRA = 4.76 m2.
S. SUELO SEL 1 = 8.19 m2.
S. ZAHORRA = 2.62 m2.
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197.36

10

S. MBAC22 = 0.62 m2.
S. MBAC16 = 0.36 m2.
S. TOT-U = 0.33 m2.
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S. FIRME = 4.16 m2.
S. D TIERRA = 10.55 m2.
S. SUELO SEL 1 = 7.31 m2.
S. ZAHORRA = 2.40 m2.

S. MBAC22 = 0.60 m2.
S. MBAC16 = 0.36 m2.
S. TOT-U = 0.33 m2.
S. HM-30 = 0.47 m2.
2.0%

197.42
197.28

197.48

Pk=0+300

S. FIRME = 4.27 m2.
S. D TIERRA = 8.26 m2.
S. SUELO SEL 1 = 7.43 m2.
S. ZAHORRA = 2.49 m2.
2.0%
198

10

S. MBAC22 = 0.62 m2.
S. MBAC16 = 0.36 m2.
S. TOT-U = 0.33 m2.
S. HM-30 = 0.47 m2.

2.0%

199.44

200

12

197.42
197.57

10

197.38
197.63

199.54
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Pk=0+200

199.60
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12

199.49
199.75
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197.07

198.13

195.76

S. FIRME = 4.16 m2.
S. D TIERRA = 9.35 m2.
S. SUELO SEL 1 = 7.47 m2.
S. TERRAPLEN = 1.52 m2.

S. ZAHORRA = 2.40 m2.
S. MBAC22 = 0.60 m2.
S. MBAC16 = 0.36 m2.
S. TOT-U = 0.33 m2.

2.0%
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S. HM-30 =

0.47 m2.

S. FIRME = 4.16 m2.
S. D TIERRA = 10.56 m2.
S. SUELO SEL 1 = 7.24 m2.
S. ZAHORRA = 2.40 m2.

197.01

Pk=0+316.352

197.07

12

197.01
197.16

10

196.96
197.22

199.38

199.44

Pk=0+220

199.38
199.53
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16

199.33
199.59
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10

S. MBAC22 = 0.60 m2.
S. MBAC16 = 0.36 m2.
S. TOT-U = 0.33 m2.
S. HM-30 = 0.47 m2.

2.0%

199.02

S. FIRME = 4.16 m2.
S. D TIERRA = 4.56 m2.
S. SUELO SEL 1 = 7.47 m2.
S. TERRAPLEN = 4.47 m2.
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S. ZAHORRA = 2.40 m2.
S. MBAC22 = 0.60 m2.
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S. TOT-U = 0.33 m2.
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JNR-H/GC-DS/28-LED
Temperatura de Color
RA
Nº De LEDS
Flux útil Total A
Potencia Total Consumida
Eficàcia del Sistema

4000 K
75
28
3120 lm
34,5 W
90 lm/W
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JNR-H/GC-A/28-LED
4000 K
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0.65

0.26

365
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O FORMIGÓ H-20
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TUB PE CORRUGAT
DOBLE CAPA Ø90

0.15
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BASE DE FORMIGÓ
(HM-20).

FORMIGÓ (HM-20)

Ø0.06

RASA TIPUS PER A ENTUBAR
CABLES A ZONA DE VORERES

PICA DE PRESA A TERRA
Ø14,6

CINTA DE PLÀSTIC
SENYALITZACIÓ

ESCALA 1:10
0.40

0.15

TUB CORRUGAT

0.10

DE PE DE DOBLE CAPA

REPLÈ DE LA RASA AMB MATERIAL
PORGAT SENSE PEDRES SUPERIORS
A 8cm DE Ø I COMPACTAT AL 90%. PM

0.20

0.25

0.67

SENSE ESCALA

0.06

DN

dn int

0.22

SORRA

NOTA:

ES COL.LOCARÀ UN NOMBRE DE TUBS
IGUAL AL DE CIRCUITS.
(UNA SOLA LINIA PER CADA TUB + UN TUB

TUB DE PE Ø 90 DOBLE CARA
INTERIOR LLIS,
EXTERIOR CORRUGAT

CABLE NU DE COURE DE 35mm2

DN int.
(mm)

DETALL A

DN ext.
(mm)

RASA TIPUS PER A ENTUBAR

ESCALA 1:10

CABLES A ZONA DE CALÇADA

90
0.06

74.4

DE RESERVA)

ESCALA 1:10

0.10

M

Øa

T

PERN

TAPA DE FOSA B-125

FEMELLES SUPERIORS
0.40

PER A SUBJECTACCIÓ

ESACALA 1:10

m

VOLANDERES

REPLÉ DE LES RASES AMB MATERIAL
PORGAT SENSE PEDRES SUPERIORS
A 8cm DE Ø I COMPACTAT AL 95%

ENLLUMENAT
PUBLIC

0.20

1.21

t

PLACA BASE

CINTA DE PLÀSTIC SENYALITZACIÓ
FORMIGÓ (HM-20)

0.25

ARANDELES
REBLERT AMB FORMIGÓ
HM-20 D'ARID FI UN COP
ANIVELLAT EL SUPORT

TUB DE PE Ø 90 DOBLE CARA
INTERIOR LLIS,
EXTERIOR CORRUGAT

FEMELLES INFERIORS
PER A ANIVELLAMENT

0.42

NOTA: ES COL.LOCARÀ UN NOMBRE DE TUBS
IGUAL AL DE CIRCUITS MES UN DE RESERVA.
SEMPRE EN NOMBRE PAR I AMB UN MÍNIM DE 4.

CABLE NU DE COURE DE 35mm2
CIMENTACIÓ

0.10

90

90

0.10

0.03
0.45
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100.- OBRES A QUE ES REFEREIX I SITUACIÓ

que per qualsevol concepte s'haguessin utilitzat, deixant-les en el seu estat primitiu o en el
que definitivament han de quedar.

L’objecte general del Projecte és portar a terme l’estudi tècnic necessari per portar a terme
les obres d’urbanització del Sector PAU-16 al terme municipal d'Alcoletge (Segrià), després
de donar resposta a cadascun del punts indicats per l’Informe tècnic municipal, i posteriors
gestions amb la Comunitat de Regants del Canal d’Urgell, per tal de continuar la seva
tramitació i aprovació del Projecte Constructiu d’Urbanització, d’acord a l’article 89 del
TRLUC, i seguint el procediment establert en l’article 119 del TRLUC.

101.- DESCRIPCIÓ GENERAL
Els objectius generals del projecte d'urbanització són els propis de l'ordenació del Pla
d'Actuació Urbana, es a dir, la connexió del sector amb les infraestructures viàries existents
o previstes en el Pla General o en diferents projectes d'urbanització, i la instal·lació de tots
els serveis necessaris.
Les obres què contempla aquest projecte són les següents:
-

-

Demolició d’elements de vialitat.
Moviments de terres.
Instal·lació de les xarxes de serveis:
. Abastament d'aigua.
. Sanejament.
. Enllumenat públic.
. Xarxa elèctrica de MT i BT.
. Telecomunicacions.
. Reg.
. Bassa de laminació.
Pavimentació.
Senyalització horitzontal i vertical.

Es considera la realització de la totalitat de les obres en una única fase.
102.- AMPLITUD DE LA CONTRACTA
La Contracta compren tots els materials, mà d'obra, medis auxiliars i tot quan sigui necessari
per la realització de les Obres, tal com estan projectades i amb les variacions autoritzades,
fins deixar-les acabades, netes, amb bon aspecte, correcte funcionament i perfecte estat
d'utilització.
Compren també la supressió de les construccions i elements innecessaris, retirada de
materials sobrants, resquícies i runa, neteja i condicionament de les zones i locals de l'obra,
PCTG-6
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103.- DIRECCIÓ DE L'OBRA
El Director de l'Obra serà el Tècnic superior designat per la Propietat i gaudirà de les més
àmplies facultats per la millor efectivitat de la seva missió, designant-se'l des d'ara per
Director.
Resoldrà les qüestions tècniques d'interpretació del Projecte, tot el que es relacioni directa i
indirectament amb les Obres poguent, a criteri seu, rebutjar aquells elements o pràctiques
que no siguin adequats i donarà les ordres oportunes pel millor èxit de les Obres, sempre
que no modifiquin les condicions del Contracte.

El Contractista té dret a que se li acusi rebut, de les comunicacions i reclamacions que
dirigeixi al Director i així mateix que se li comuniqui per escrit, qualsevol ordre verbal que se
li doni.
El contractista està obligat a donar la seva col·laboració al Director i a les persones
designades per ell, per què puguin acomplir millor les seves funcions.

105.- OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS

Podrà comprovar en tot moment, si el Contractista compleix amb totes les obligacions
contractuals i legals, podrà conèixer i participar en totes les previsions i actuacions que porti
a terme el Contractista, relacionades amb les Obres.

El Contractista o el seu representant està obligat a estar present a l'obra tantes vegades
com el citi el Director per escrit i especialment en els replanteigs, amidaments i recepcions.
En cas d'incompareixença injustificada, perdrà el dret d’al·legació o reclamació que
l'assisteix en tals actes i s'atendrà a les conseqüències. El Director li enviarà els documents
que es derivin de tals actes.

Quant les ordres donades al Contractista referents a les Obres, materials, perills o perjudicis,
reparació de perjudicis causats o altres d'anàloga naturalesa, no fossin complimentades
eficaç i oportunament, el Director de l'Obra podrà manar executar-les amb càrrec al
Contractista, previ advertiment a aquest per escrit.

Si justifica la falta d'assistència, tindrà un termini de deu dies per a reclamar o fer les
al·legacions oportunes, mitjançant un escrit dirigit al Director.

Acreditarà al Contractista les Obres realitzades i practicarà les liquidacions.
Podrà designar Col·laboradors, per a que el representin o substitueixin en totes o en part de
les seves funcions, comunicant-ho al Contractista, perquè els reconegui com a tals. Aquests
Col·laboradors restaran integrats en la Direcció.

104.- CONTRACTISTA
El Contractista és la part contractant obligada a executar l'obra.
Realitzarà bé les Obres contractades i en el termini estipulat, sota la seva total i exclusiva
responsabilitat amb subjecció a les condicions del Contracte i a les ordres del Director.
Signarà el rebut en el duplicat de les ordres que se li donin per escrit i subscriurà amb la
conformitat o inconvenients els comunicats o informes de les Obres, quan se'l requereixi,
perquè ho faci.
Complimentarà seguidament totes les ordres que rebi del Director sense perjudici del dret de
reclamació que tingui. L'exercici d'aquest dret no l'eximeix del compliment de dites ordres,
encara que de tal reclamació pugui derivar-se'n justa indemnització al Contractista.

Són a càrrec del Contractista totes les despeses derivades del Contracte i l'execució de les
Obres, entre les que hi ha:
Mesures de seguretat, senyalitzacions i tanques.
Replanteig, amidaments, controls de qualitat dels materials i Obres, així com dels
elements i Obres provisionals o auxiliars.
Assegurances del personal, Obres, maquinària, responsabilitat i danys a tercers.
Neteja i vigilància.
Arbitris, impostos, taxes, etc i també les multes, sancions o indemnitzacions per
perjudicis, que es derivin de l'execució de les Obres pel Contractista.
Permisos, llicències, canons d’abocament i concessions que siguin necessàries per
l'execució de les Obres, amb exclusió de les que siguin específiques de la Propietat.
Disposarà en lloc adequat de l'obra, una oficina en bones condicions, a disposició del
Director, on hi haurà copia autoritzada dels documents contractuals del projecte i el llibre
d'ordres. A més s'hi guardaran tots els documents que calgui consultar i també, mostres,
referències, i qualsevol material que sigui convenient conservar.
El Contractista respondrà dels seus propis actes, dels del personal al seu servei i també
dels subcontractistes. Igualment respondrà dels danys causats a l'obra per qualsevol causa,
abans de la recepció provisional.
També són de la seva exclusiva responsabilitat els danys i perjudicis causats a tercers per la
forma d'execució de l'obra, per omissió, per accident o per causa fortuïta.
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Cuidarà que les Obres no pertorbin les instal·lacions i serveis existents en les zones
afectades per aquesta.
Adoptarà sota la seva exclusiva responsabilitat i vigilància, les mides per a garantir la més
absoluta seguretat del personal de l'obra i de tercers.
Haurà d'acomplir i estar al corrent en tot moment de les obligacions que com Empresa li
incumbeixin en matèria fiscal, laboral, Seguretat Social, Seguretat i Higiene en el Treball i de
qualsevol altra classe que l'afecti.

El Contractista respondrà de la idoneïtat i disciplina del personal assignat a l’obra. El
Director tindrà en tot moment la facultat d'exigir al Contractista la separació de l'obra de
qualsevol persona que consideri inadequada sense que el Contractista pugui demanar
perjudicis, per aquest motiu.
Si el Director ho creu necessari, podrà designar vigilants a l'obra dependents directament
d'ell, corrent a càrrec del Contractista les retribucions i despeses que originin, prèvia
comunicació per escrit al Contractista, exposant els motius d'aquesta discissió.

Abans de començar les Obres haurà de comunicar al Director la seva residència o la del seu
Delegat, a tots els efectes relacionats amb les Obres, així com qualsevol variació futura
mentre durin aquestes. La residència haurà de ser en la localitat de les Obres o una altra
pròxima, contant amb l'autorització del Director.

107.- MATERIALS

106.- PERSONAL
El Contractista designarà a un Delegat que assumeixi la direcció dels treballs i actuï com al
seu representant a tots els efectes referents a les Obres i l'acompliment del contracte.

Seran de primera qualitat entre els de la seva classe, nous, sense defectes, en perfecte
estat de conservació i ús i compliran les instruccions i normes promulgades per
l'Administració referent a condicions generals i homologació, sense perjudici de les
especificacions, que estableix el corresponent plec.

Haurà de residir en lloc pròxim als treballs i tindrà solvència tècnica i moral suficient, així
com facultat per organitzar l'execució de les Obres i executar les ordres del Director.

Arribaran a l'obra i s'arreplegaran, amb la presentació original, amb les marques de fàbrica i
precintes, a més d'altres distintius que els caracteritzin.

Es comunicarà per escrit al Director nom, titulació i residència del Delegat d'Obra, que
apreciarà lliurement la seva suficiència en tots els aspectes.

Les característiques dels materials insuficientment especificats en el Plec de Condicions o
no continguts en ell, seran definits pel Director.

El Delegat col·laborarà amb el Director per a resoldre els problemes que sorgeixin en
l'execució de les Obres.

Els materials a emprar hauran d'ésser acceptats pel Director abans d'adquirir-los i
arreplegar-los a l'obra, a tal fi el Contractista haurà d'entregar oportunament mostres,
catàlegs, garanties, anàlisis, certificats i especificacions suficients que permetin un judici clar
de les qualitats dels materials proposats i de la seva conveniència.
En cas contrari el Director podrà ordenar retirar-los encara que estesin col·locats o s'hagués
d'enderrocar parcialment l'obra, sense dret a indemnització. Si el Director cregués necessari
fer analitzar o assajar alguns d'ells designarà un laboratori oficial perquè ho faci, tal com s'ha
previst en el paràgraf corresponent d’aquest Plec de Condicions.

Quant la complexitat i naturalesa de les Obres ho requereixin o per circumstàncies especials
sigui convenient a judici del Director, podrà exigir al Contractista que el Delegat tingui la
titulació professional adequada a la naturalesa de les Obres i que el Contractista designi a
més el personal facultatiu necessari sota la dependència d'aquell.
El Director podrà exigir del Contractista la designació d'un nou Delegat o qualsevol facultatiu
que d'ell depengui, quant al seu judici així ho aconselli la lenta o defectuosa marxa de les
Obres o acompleixin deficientment la seva comesa.
A l'obra hi haurà el nombre i classe de personal tècnic especialista i els operaris que facin
falta pel volum i naturalesa dels treballs que estiguin realitzant-se, els quals seran de
reconeguda aptitud i experiència.
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Comprenen tots els materials, productes, elements i mecanismes que entrin a formar part
integrant de l'obra i instal·lacions.

S'arreplegaran en els llocs i forma adients, assegurant-ne la bona conservació, que no
molestin ni ofereixin perill, mantenint sempre en bones condicions el lloc on es faci l'arreplec.
L'acceptació prèvia dels materials no suposa l'autorització definitiva, poguent-los fer
substituir fins i tot després de col·locats, els que no estiguin en condicions, de
característiques diferents o que tinguin defectes no vistos en el primer reconeixement,
encara que estiguessin inclosos, en amidaments i certificacions. Les despeses que s'originin
en tal cas, seran a compte del Contractista.
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108.- DOCUMENTS PEL CONTRACTISTA
El Contractista rebrà un exemplar dels projectes de les Obres que hagi contractat. Podrà
adquirir pel seu compte tantes còpies dels Plànols i d'altres documents com necessiti per
executar les Obres, però no podrà fer ús del projecte ni dels altres documents per altres
finalitats que les estrictament contractuals, ni exhibir-los o cedir-los a tercers.
Els documents que queden incorporats al Contracte tret que s'indiqui altra cosa són:
Licitació sota pressupost
- Memòria
- Plànols
- Plec de condicions
- Pressupostos parcials
- Quadre de preus components
- Quadre de preus descompostos
- Pressupost total
Licitació sota preus unitaris
- Plànols
- Plec de Condicions
- Amidaments
- Quadre de preus components
- Quadre de preus descompostos

acabat ho comunicarà al Director para la seva comprovació. S'aixecarà acta i s'entregarà un
exemplar al Contractista.
En l'acta de replanteig constarà la conformitat o disconformitat del replanteig respecte als
documents contractuals del projecte i qualsevol circumstància que pugui afectar al
compliment del contracte.
Quan es faci constar alguna diferència o circumstància que impliqui una variació sensible
del Projecte, es valoraran, pel Director de l'Obra, les repercussions a preus de Contracte.
El Contractista es responsabilitzarà de la conservació dels punts de replanteig.
Dintre dels quinze (15) dies hàbils següents, el Contractista iniciarà les Obres, comunicant la
data al Director i presentarà el Programa de Treball, que contindrà:
- Programa de les Obres a realitzar, classe i volum.
- Medis que s'empraran, expressant classe i rendiments mitjans.
- Valoració mensual i acumulada de l'obra programada.
- Representació gràfica de les diverses activitats.
- Programa de control de qualitat.
El programa de treball i els mitjans a emprar hauran d'ésser aprovats pel Director.
El termini d'execució començarà a comptar des de la data de replanteig.

La inclusió en el contracte de les cubicacions i amidaments no implica l'exactitud amb el
realitzat, tots els altres documents i dades que s'inclouen a la Memòria son informatius. El
Contractista haurà d'assabentar-se’n de l’exactitud i procurar-se aquelles, altres que pugui
necessitar.

110.- EXECUCIÓ I VARIACIONS DE LES OBRES

En cas de contradicció entre el Plec de Condicions i els Plànols, prevaldrà aquell.

Els treballs hauran d'executar-se segons les condicions del Contracte i d'acord amb el
Programa aprovat, no podran diferir substancialment d'ells sense autorització.

L'esmentat en el Plec de Condicions i omès en els Plànols o viceversa, haurà d'ésser
executat com si estès en ambdós documents, sempre que l'unitat d'obra quedi suficientment
definida i tingui preu en el Contracte.

La maquinària i demés elements de treball que s'hagin de portar a l'obra segons el
Programa o que el Director consideri necessaris, estaran sempre en bones condicions i
quedaran adscrits a ella al llarg de l'execució de les unitats en què s'utilitzin.

109.- REPLANTEIG I PROGRAMA DE TREBALL
Adjudicades definitivament les Obres, el Contractista farà el replanteig en el termini màxim
de quinze (15) dies hàbils. Comprendrà, com mínim, els eixos principals que situen i
caracteritzen les diverses parts de l'obra, així com els punts fixos i auxiliars necessaris pels
successius replantejos de detall, marcats de forma invariable i duradora. Quan ho tingui
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Les unitats d'obra realitzades amb materials diferents i de diferent forma al descrit en els
documents del Contracte, sense prèvia autorització i les defectuoses, no seran d'abonament.
El Director tindrà la facultat d'exigir l'enderroc i reconstrucció de les parts que no acompleixin
les condicions establertes o sospiti fonamentadament que no les acompleixen, havent de
fer-ho el Contractista al seu càrrec, el qual a més serà responsable dels perjudicis que per
aquesta raó puguin recaure a la propietat.
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Si enderrocada alguna part sospitosa resultes que reunia les condicions exigibles, el
Contractista tindrà dret a ésser indemnitzat.

contractada. En cas d'excedir del vint per cent (20%) el Contractista podrà acceptar-ho o
refusar-ho.

Si el Contractista substituís un material per un altre de major qualitat sense ordre escrita del
Director, s'abonarà únicament el preu estipulat en el Contracte. Si realitza major volum
d'obra sense que se li ordeni, s'abonarà solament el projectat. Si l'excés d'obra no fos
admissible, el Contractista restarà obligat a enderrocar-la.

Amb independència de les supressions o addicions esmentades, el Contractista haurà
d'introduir les modificacions que li ordeni el Director, quant les cregui imprescindibles per
què es mantinguin totes les condicions d'estabilitat, seguretat i qualitat previstes en el
Projecte. Si aquestes modificacions per la quantia o naturalesa justifiques variacions
sensibles de preu o termini d'execució, el Contractista sol·licitarà per escrit que se li aboni el
valor corresponent i s'augmenti raonablement el termini d'execució.

Fins a la recepció posterior al termini de garantia el Contractista serà responsable de
l'execució de l'obra contractada i de les falles que si trobin.

111.- CONTROL DE QUALITAT
Per a controlar la qualitat de les Obres, el Contractista, al seu càrrec, efectuarà els assaigs
en les condicions i freqüència que s'estableix en el Plec de Condicions, o bé a les
Instruccions i Normes Oficials. De no estar regulats en cap dels documents assenyalats es
procedirà d'acord amb el que determini el Director.
En el decurs de l'obra i en el període de garantia, el Director podrà ordenar que es realitzin
les proves assaigs i anàlisi que estimi oportú per a comprovar la qualitat dels materials i la
bona execució de l'obra efectuada.
El Contractista està obligat a donar les facilitats necessàries, aportant els medis auxiliars i
personal necessari, corrent al seu càrrec les despeses que s'originin fins un import màxim de
l'u per cent (1%), del pressupost de l'obra.

El Contractista podrà proposar també al Director modificacions de l'obra projectada,
degudament justificades, el qual les resoldrà d'acord amb les seves facultats i en el seu cas
les sotmetrà a la Propietat.
Si en les variacions o modificacions hi hagués alguna unitat d'obra el preu de la qual no figuri
en el Contracte ni es pugi deduir del mateix, es determinarà pel sistema de preus
contradictoris, basant-se fins on sigui possible en els costos elementals que figurin en el
projecte i en qualsevol cas serviran de referència els preus de mercat que regeixin en la data
de la licitació del mateix.

113.- AMIDAMENT DE LES OBRES
Les Obres s’amidaran per unitats completament acabades, aplicant-se en cada una d'elles el
mètode que especifiquin els documents del Contracte i en el seu defecte, el criteri del
Director. Als amidaments podrà assistir el Contractista i formular les observacions i
reclamacions que cregui oportunes.

De les proves realitzades es faran Actes que es tindran en compte per la recepció de l'obra.
En cas de disconformitat del Contractista amb els assaigs efectuats, s'acudirà a un
Laboratori Oficial designat pel Director, perquè el realitzi.

Aquelles parts o unitats que hagin de quedar ocultes o suposin la desaparició d'elements
necessaris per poguer efectuar l'amidament, s'efectuarà aquesta abans de la seva
desaparició i el Contractista haurà d'avisar amb temps suficient al Director, perquè pugui
prendre les dades necessàries. En cas contrari, aquest actuarà, segons el seu bon criteri i el
Contractista haurà d'acceptar el resultat.

112.- MODIFICACIONS DEL PROJECTE
No s'admetrà cap variació sobre l'obra definida al projecte ni sobre l'execució establerta al
programa de treball sense expressa autorització escrita del Director de l'Obra. Tot dubte,
deficiència o omissió en el Projecte ha d'ésser aclarida pel Contractista abans de donar inici
a les unitats d'obra a que es refereixi.
Durant l'execució de l'obra la Propietat podrà suprimir part de la mateixa o realitzar major
volum, sempre que el total de les supressions o addicions valorades als preus del Contracte
no disminueixin o sobrepassin en més d' un vint per cent (20%) del total de l'obra
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En les unitats que hagin d'abonar-se a pes, es procedirà a comprovar-lo abans de la seva
posada a l’obra, en presència del Director.

114.- VALORACIÓ I ABONAMENT DE LES OBRES
S'abonaran al Contractista les Obres que realment hagi efectuat d'acord amb el Projecte i
modificacions autoritzades.
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A tal efecte, el Director lliurarà certificació de les Obres realitzades, en els terminis establerts
en el Contracte i en el seu defecte, mensualment. Per tot això es formularà relació valorada
dels treballs realitzats "a l'origen", previ amidament. S'entregarà una còpia al Contractista,
perquè dintre del termini de quinze dies de la recepció, pugui formular les objeccions que
cregui oportunes.

S'efectuaran d'acord als projectes i plànols que es vagin entregant al Contractista i les
ordres que li doni el Director. S'executaran en les mateixes condicions i amb iguals
prescripcions que les del Projecte.

116.- SUSPENSIÓ DE LES OBRES I PRORROGUES DE TERMINI
Les relacions valorades i certificacions consegüents tindran caràcter provisional i els
pagaments a que doni lloc es conceptuaran com avançament a bon compte, quedant
pendents de la liquidació final per la confirmació o rectificació.
Sempre que en el Contracte no s'especifiqui una modalitat diferent, les Obres es valoraran
als preus d'execució material que figuri en el projecte, i als fixats contradictòriament en el
seu cas. Se'ls hi augmentarà el tant per cent adoptat per obtenir el pressupost de Contracte i
del resultat es descomptarà la baixa obtinguda a la subhasta.
Quan fos precís valorar Obres incompletes s'aplicaran els preus del projecte, segons les
unitats que en ell figuren. Aquelles unitats que no estiguin completament acabades no es
valoraran, poguen el Contractista acabar-les completament o renunciar a l'import del
parcialment efectuat.
Les partides alçades a justificar es mesuraran per unitats d'obra i es valoraran a preus de
projecte. Les partides alçades d'abonament íntegre, s'abonaran al Contractista una vegada
acabats els treballs en les degudes condicions.
Els materials arreplegats a peu d'obra sempre que siguin útils i no existeixi el perill que
desapareguin de les Obres o es deteriorin, es podran valorar a judici del Director al
setanta-cinc per cent (75%) del preu corresponent en el Contracte. En cas de rescissió del
Contracte s'abonaran per la totalitat del seu valor, sempre que reuneixin les condicions
abans dites. El Director podrà demanar al Contractista un aval bancari que garanteixi els
materials arreplegats que se certifiquen.

Si per causa de força major s'hagués de suspendre total o parcialment les Obres, el
Contractista ho comunicarà, per escrit, al Director tant ràpid com es produeixi la causa o
paralització, sense aquest requisit no podrà tenir-se en compte per la pròrroga de termini,
quan fos procedent.
Sempre que la Propietat acordi la suspensió total o parcial de les Obres i aquesta suspensió
causes danys i perjudicis demostrats al Contractista, aquest tindrà dret a que se l’indemnitzi i
la valoració atendrà, entre altres factors, a la pertorbació, al ritme previst de les Obres i les
conseqüències, utilització de maquinària, instal·lacions i personal.

117.- REVISIÓ DE PREUS
El Contracte s'entén a risc i ventura del Contractista sense que pugui sol·licitar augment de
preu o indemnització, excepte pel que a disposicions de caràcter oficial, que li siguin
aplicables, estableixi la clàusula revisoria, o s'accepti i reguli expressament en el Contracte.

118.- RECEPCIÓ

Tots els treballs, medis auxiliars i materials que siguin necessaris per la correcta execució i
acabat de qualsevol unitat d'obra, es consideraran inclosos en el preu de la mateixa, encara
que no figurin tots ells especificats en la descomposició o descripció dels preus.

Quaranta-cinc (45) dies abans d'acabar-se les Obres el Contractista ho comunicarà per
escrit al Director i dintre del mes següent del final, es procedirà a la seva recepció,
entregant-les el Contractista i rebent-les la propietat, juntament amb el Director, sempre que
es trobin realitzades i en bon estat. De la recepció s'aixecarà Acta per triplicat, un dels
exemplars s'entregarà al Contractista, i podrà fer constar en ella les al·legacions que estimi
pertinents. En cas d'incompareixença justificada del Contractista, podrà fer les al·legacions,
per escrit, en el termini de deu (10) dies.

115.- OBRES COMPLEMENTARIES

119.- TERMINI DE GARANTIA

Obres complementàries són les que per la seva naturalesa no es poden preveure o
detallar-se suficientment, sinó a mida que avancin els treballs.

Rebudes les Obres començarà a comptar el termini de garantia, que serà d'un (1) any, llevat
d'especificació diferent.
Durant aquest temps, el Contractista conservarà l'obra d'acord amb el previst en el Plec de
Prescripcions Tècniques. Respondrà dels danys i desperfectes que puguin produir-se a
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l'obra, a no ser que es provi que els mateixos hagin estat ocasionats pel mal ús que
d'aquella haguessin fet els usuaris o Entitat encarregada de l'explotació. En aquest supòsit
tindrà dret a ésser reembossat de l'import dels treballs que es realitzin per restablir l'obra en
les condicions degudes.
Al finalitzar el termini de garantia i dintre del mes següent, es procedirà a la revisió de les
Obres. En cas de què no es trobin en bones condicions s'aixecarà Acta, donant instruccions
al Contractista i fixant un nou i últim termini per la seva revisió. En cas de no ser correcte
l'obra en el nou termini, es conceptuarà com incompliment de Contracte amb totes les
conseqüències. Si s’endarrerís més d'un mes la revisió per culpa de la Propietat, el
Contractista tindrà dret a que se'l indemnitzi dels danys i perjudicis causats.

Reus, setembre de 2.017

La Direcció del Projecte,

L' Empresa Consultora,

D'aquesta revisió s'aixecarà Acta amb tants exemplars com assistents figurin en ella, lliurant
un exemplar al Contractista. Serà d'aplicació l'establert per la recepció.
120.- LIQUIDACIÓ DE LES OBRES
Abans dels tres (3) mesos de la revisió posterior al termini de garantia de les Obres es
procedirà a la liquidació definitiva, incloent-se les variacions que hagin produït durant el
període de garantia, amb els mateixos drets pel Contractista que en la recepció. Aprovada la
liquidació definitiva s'expedirà certificació de la mateixa i si el saldo es favorable al
Contractista, se li abonarà la diferència.

Albert Simó Bayona
Arquitecte

Eugènia Rodríguez Segarra
Arquitecte

Jordi Bessa Panadés
ETSCCP
(Col·legiat núm. 14.111)

Si el saldo es favorable a la Propietat es requerirà al Contractista a que procedeixi al
reintegrament i si no ho fes no podrà procedir-se a la devolució de la fiança.
121.- NORMATIVA SUBSIDIARIA
Subsidiàriament serà d'aplicació el Plec de Clàusules Administratives Generals, per la
Contractació d'Obres de l'Estat, Decret 3.854/1.970 del Ministeri d'Obres Públiques o el que
el substitueix-hi legalment.
122.- TERMINI D'EXECUCIÓ DE LES OBRES
Es considera la realització de la totalitat de les obres en una fase amb un termini previst de
tres mesos.
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B - MATERIALS
B0 - MATERIALS BÀSICS
B01 - LÍQUIDS
B011 - NEUTRES

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

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
B0111000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Aigües utilitzades per algun dels usos següents:
- Confecció de formigó
- Confecció de morter
- Confecció de pasta de guix
- Reg de plantacions
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc.
- Humectació de bases o subbases
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la
pràctica.
Es poden utilitzar aigü es de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons
sense armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes
aigües, tret del cas que es facin estudis especials.
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia
central de formigó , sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat
sigui <= 1,3 g/m3 i la densitat total sigui <=1,1 g/cm
L’ aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap
substància perjudicial en quantitats que puguin afectar a les propietats del formigó o a la
protecció de l’armat.
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha
antecedents de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que
acompleix totes aquestes característiques:
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952): >= 5
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957): <= 15 g/l (15.000 ppm)
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956)
- Ciment tipus SR: <= 5 g/l (5.000 ppm)
- Altres tipus de ciment: <= 1 g/l (1.000 ppm)
- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178)
- Aigua per a formigó armat: <= 3 g/l (3.000 ppm)
- Aigua per a formigó pretesat: <= 1 g/l (1.000 ppm)
- Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració: <= 3 g/l (3.000 ppm)
- Hidrats de carboni (UNE 7132): 0
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235): <= 15 g/l (15.000 ppm)
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón
estructural (EHE-08).
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Abans de l'inici de l’obra i si no es tenen antecedents de l’ aigua que es vol utilitzar, o es
tenen dubtes, s’ha d’analitzar l’aigua per determinar:
- Exponent d’hidrogen pH (UNE 83952)
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957)
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956)
- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178)
- Contingut d’hidrats de carboni (UNE 7132)
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235)
En cas d’utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar
els assajos anteriors.
En altres casos, la D.F o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó
preparat o de prefabricats, s’ha de disposar la realització dels assajos en laboratoris
contemplats en l’apartat 78.2.2.1 de la EHE, per tal de comprovar el compliment de les
especificacions de l’article 27 de la EHE.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE, realitzant-se
la presa de mostres segons la UNE 83951.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’ha d’acceptar l’ aigua que no compleixi les especificacions, ni per l’amasat ni pel curat.
B03 - GRANULATS
B031 - SORRES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0312500,B0311010.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra
procedent del reciclatge de residus de la construcció i demolició en una planta legalment
autoritzada per al tractament d’aquest tipus de residu.
S'han considerat els tipus següents:
- Sorra de marbre blanc
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen:
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- De pedra calcària
- De pedra granítica
- Sorra per a confecció de morters
- Sorra per a reblert de rases amb canonades
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
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
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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
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- 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:
┌─────────────────────────────────────────────────┐
│ 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 assajos que pertoquin que es compleixen
les condicions requerides per l’us al que es preté n destinar.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

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:
Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels
residus.
SORRES PER A ALTRES USOS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
L’entrega de granulat a l’obra ha d’anar acompanyada d’un full de subministrament
proporcionat per el subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents
dades:
- Identificació del subministrador
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d’autoconsum
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Nom de la cantera
- Data del lliurament
- Nom del peticionari
- Designació de l’àrid segons l’article 28.2 de la EHE
- Quantitat de granulat subministrat
- Identificació del lloc de subministrament
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de
l’àrid subministrat.
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE,
segons el sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat
7.2.1 del CTE:

CONDICIONS GENERALS:
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
PCTP-8
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- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funció:
Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser
definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre,
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i
altres treballs d'obres públiques de Funció: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat
molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes
administratives nacionals de cada estat membre:
- Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la
Producció en Fàbrica
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i
altres treballs d'obres públiques de Funció: Aplicacions que no exigeixen requisits de
seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes
administratives nacionals de cada estat membre,
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funció:
Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de
ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:
- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant
El símbol de marcatge de conformitat CE s’ha d’estampar d’acord amb la Directiva 93/68CE
i ha d’estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i
ha d’anar acompanyat de la següent informació:
- Número d’identificació de l’organisme de certificació
- Nom o marca d’identificació i direcció del fabricant
- Les dues últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge
- Referència a la norma (UNE-EN 12620)
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)
- Designació del producte
- Informació de les característiques essencials aplicables
A la documentació del marcatge haurà d’indicar:
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos
- 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 D.F ha de poder 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 D.F, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser,
abans del subministra de l’àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas
necessari, la D.F ha de pode r realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de
las especificacions:
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- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1).
- Terrossos d’argila (UNE 7133).
- Material retingut per el garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes
específic 2 (UNE EN 1744-1).
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).
- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1).
- Contingut de Ió CL- (UNE-EN 1744-1).
- Assaig petrogràfic
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8).
- Absorció d’aigua (UNE-EN 1097-6).
- Assaig d’identificació per raigs X.
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2)
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)
- Coeficient de friabilitat (UNE 83115)
Un cop s’hagi realitzat l’ apilament, s’ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera
necessari, s’han de prendre mostres per realitzar els assaigs corresponents.
S’ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan
mitjançant rentat, cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’ha d’acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de
condicions. Si la granulometria no s’ajusta a la utilitzada per a l’establiment de les
dosificacions aprovades, s’haura n de projectar i aprovar noves fórmules de treball.
No s’han d’utilitzar àrids fins els quals l’ equivalent de sorra sigui inferior a:
- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe específica
d’exposició
- 75, en la resta de casos
En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomí
tiques que no compleixin l’especificació de l’equivalent de sorra, s’han de poder acceptar si
l’assaig del blau de metilè (UNE-EN 933-9) compleix el segü ent:
- Per a obres amb classe general d’exposició I, IIa o IIb (i sense classe específica): <= 0,6%
en pes
- Resta de casos: <= 0,3% en pes
Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la
presència d’argila en els fins, s’ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva
detecció i identificació: s’ha de poder utilitzar l’àrid fi si les argiles són del tipus caolinita o
illita, i si les propietats del formigó amb aquest àrid són les mateixes que les d’un que tingui
els mateixos components però sense els fins.
S’han de poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries
siderúrgiques adequades, en la fabricació de formigó d’ú s no estructural.
B032 - SAULONS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0321000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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Sorra procedent de roca granítica meteoritzada, obtinguda per excavació.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la DT o en el seu defecte el que determini la
DF.
Els materials no han de ser susceptibles a meteorització o alteració física o quí mica. Han de
poder barrejar-se amb aigua sense donar lloc a dissolucions perjudicials per a l’estructura,
per altres capes de ferm, o que puguin contaminar.
Durant l'extracció s'ha de retirar la capa vegetal. No ha de tenir argiles, margues o d'altres
matèries estranyes.
La fracció que passa pel tamís 0,08 (UNE 7-050) ha de ser inferior a 2/3, en pes, de la que
passa pel tamís 0,40 (UNE 7-050).
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a
la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF.
A la vegada, els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica, i h an de ser nets,
resistents i de granulometria uniforme.
Coeficient de desgast "Los Angeles" (NLT-149): < 50
Índex CBR (NLT-111): > 20
Contingut de matèria orgànica: Nul
Mida del granulat:
- Sauló garbellat: <= 50 mm
- Sauló no garbellat: <= 1/2 gruix de la tongada

- Coeficient de neteja (Annex C, UNE 146130), cada 1500 m3, o cada 2 dies si el volum
executat és menor
- Assaig CBR (UNE 103502), cada 4500 m3 o cada setmana si el volum executat és
menor.
El Director de les obres podrà reduir a la meitat la freqüè ncia dels assaigs si considera que
els materials són suficientment homogenis, o si en el control de recepció de la unitat
acabada s’han aprovat 10 lots consecutius.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment
indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Els resultats dels assaigs d’identificació han de complir estrictament les especificacions
indicades, en cas contrari, no s’autoritzarà l’ús del material corresponent.
B033 - GRAVES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0332600,B0332A00,B0331Q10,B0332020.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Abans de començar l’obra, quan hagi canvi de procedè ncia del material, o amb la
freqüència indicada durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs
d’identificació del material:
- Per a cada 1000 m3 o fracció diària i sobre 2 mostres:
- Assaig granulomètric (UNE EN 933-1),
- Assaig d’equivalent de sorra (UNE EN 933-8)
- I en el seu cas, assaig de blau de metilè (UNE EN 933-9)
- Per a cada 5000 m3, o 1 cada setmana si el volum executat és menor:
- Determinació dels límits d’Atterberg (UNE 103103 i UNE 103104)
- Assaig Próctor Modificat (UNE 103501)
- Humitat natural (UNE EN 1097-5)
- Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum executat és menor:
- Coeficient de desgast de “Los Angeles” (UNE EN 1097-2)
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Granulats utilitzats per a algun dels usos següents:
- Confecció de formigons
- Confecció de barreges grava-ciment per a paviments
- Material per a drenatges
- Material per a paviments
El seu origen pot ser:
- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural
- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals
- Granulats procedents d'escòries siderúrgiques refredades per aire
- Granulats procedents del reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenints
d’ una planta legalment autoritzada per al tractament d’aquests residus
Els granulats naturals poden ser:
- De pedra granítica
- De pedra calcària
Els granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de la construcció que s'han considerat
són els següents:
- Granulats reciclats provinents de construcció de maó
- Granulats reciclats provinents de formigó
- Granulats reciclats mixtes
- Granulats reciclats prioritariament naturals
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El contractista ha de sotmetre a l’aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s’han
d’obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregué s convenients o que li
fossin requerits pel Director d’Obra, entre d’altres:
- Classificació geològica.
- Estudi de morfologia.
- Aplicacions anteriors.
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un
control massa freqü ent dels materials que se n’extraguessin.
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TEXT REFÓS DEL PROJECTE CONSTRUCTIU D'URBANITZACIÓ DEL SECTOR PAU-16 AL TERME MUNICIPAL D'ALCOLETGE (SEGRIÀ)

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

CARÁCTERÍSTIQUES GENERALS DELS GRANULATS RECICLATS
Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes
provinents de construccions amb patologies estructurals, com ara ciment aluminós,
granulats amb sulfurs, sílice amorfa o corrosió de les armadures.
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a
la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF.
Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme.
No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes.
Diàmetre mínim: 98% retingut tamís 4 (UNE-EN 933-2)
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l’ article 28 de la EHE. A
més, els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser
adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sè rie de requisits:
- Dimensió mínima permesa = 4 mm
- Terrossos d’argila per a un formigó amb menys del 20% d’àrid reciclat: <= 0,6%
- Terrossos d’argila per a un formigó amb 100% d’àrid reciclat: <= 0,25%
- Absorció d’aigua per a un formigó amb menys del 20% d’àrid reciclat: <= 7%
- Absorció d’aigua per a un formigó amb més del 20% d’àrid reciclat: <= 5%
- Coeficient de Los Ángeles: <= 40
- Continguts màxims d’impureses:
- Material ceràmic: <= 5% del pes
- Partícules lleugeres: <= 1% del pes
- Asfalt: <= 1% del pes
- Altres: <= 1,0 % del pes
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l’article 28 de
la EHE.
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I
DEMOLICIONS:
El material ha de procedir d’ una planta autoritzada legalment per al tractament de residus
de la construcció.
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d’alteració física o quí
mica sota les condicions mes desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc
d’utilització.
No han de donar lloc, amb l’aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures,
capes de ferms, o contaminar el sòl o corrents d’aigua.
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE CONSTRUCCIÓ DE MAÓ:
El seu origen ha de ser construccions de maó, amb un contingut final de ceràmica superior
al 10% en pes.
Contingut de maó + morters + formigons: >= 90% en pes
Contingut d'elements metàl·lics: Nul
Ús admissible: Reblerts per a drenatges i protecció de cobertes
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE FORMIGONS:
El seu origen ha de ser de construccions de formigó, sense barreja d'altres enderrocs.
Contingut de formigó: > 95%
Contingut d'elements metàl·lics: Nul
Ús admissible:
- Drenatges
- Formigons de resistencia característica <= 20 N/mm2 utilitzats en classes d'exposició I o Iib
- Protecció de cobertes
- Bases i subases de paviments
GRANULATS RECICLATS MIXTES:
El seu origen ha de ser enderrocs de construccions de maó i formigó, amb una densitat dels
elements massissos > 1600 kg/m3.
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Contingut de ceràmica: <= 10% en pes
Contingut total de matxuca de formigó + maó + morter: >= 95% en pes
Contingut d'elements metàl·lics: Nul
Ús admissible:
- Drenatges
- Formigons en massa
GRANULATS RECICLATS PRIORITARIAMENT NATURALS:
Granulats obtinguts de pedrera amb incorporació d'un 20% de granulats reciclats provinents
de formigó.
Ús admissible:
- Drenatges i formigons utilitzats en classes d'exposició I o IIb
S'han considerat les següents utilitzacions de les graves:
- Per a confecció de formigons
- Per a drens
- Per a paviments
- Per a confecció de mescles grava-ciment tipus GC-1 o GC-2
GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES
Contingut de silicats inestables: Nul
Contingut de compostos fèrrics: Nul
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Es denomina grava a la barreja de les diferents fraccions de granulat gruixut que s’utilitzen
per a la confecció del formigó
Designació: d/D - IL - N
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja
N: Naturalesa de l’àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomí tic; Q,
traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R, reciclat
La grandària màxima D d’un granulat gruixut (grava) utilitzat per la confecció de formigó serà
menor que les següents dimensions:
- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre un
parament de la peç a i una beina o armadura que formi un angle >45º (amb la direcció de
formigonat)
- 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un
angle <=45º (amb la direcció de formigonat)
- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions següents:
- Lloses superiors de sostres, amb TMA < 0,4 del gruix mínim
- Peces d'execució molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret de l'encofrat
sigui reduït (sostres encofrats a una sola cara), amb TMA < 0,33 del gruix mínim
Quan el formigó passi entre vàries armadures, l’àrid gruixut serà el mínim valor entre el
primer punt i el segon del paràgraf anterior.
Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a cada cas.
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1): Color mé s clar que el patró
Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE-EN 933-2):
- Per a graves calcàries i granítiques: <= 1,5% en pes
- Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals: < 3%
- Per a granulats reciclats mixtos: < 5%
L’índex de llenques per a un granulat gruixut segons UNE-EN 933-3: <= 35%
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20
kN/m3 (UNE EN 1744-1):
- Granulats naturals <= 1% en pes
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Granulats naturals: <= 1% en pes
- Granulats d’escòries siderúrgiques: <= 2% en pes
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- Granulats reciclats mixtos: <= 1% en pes
- Granulats amb sulfurs de ferro oxidables en forma de pirrotina: <= 0,1% en pes
- Altres granulats: <= 0,4% en pes
Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Granulats naturals: <= 0,8% en pes
- Granulats d’escòries siderúrgiques: <= 1% en pes
Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració: <= 0,05% en massa
- Formigó pretesat: <= 0,03% en massa
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
Contingut de pirites o d'altres sulfurs: 0%
Contingut de ió Cl-:
- Granulats reciclats mixtos: < 0,06%
El contingut de matèria orgànica que sura en un líquid de pes específic 2 segons la UNEEN 1744-1(Apart.) 14.2 serà <= 1% per a granulats gruixuts.
Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...):
- Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos: < 0,5%
- Altres granulats: Nul
Contingut de restes d'asfalt:
- Granulat reciclat mixt o provinent de formigó: < 0,5%
- Altres granulats: Nul
Reactivitat:
- Àlcali-sílici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o Mètode accelerat UNE 146508 EX): Nul·la
- Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2): Nul·la
Estabilitat (UNE-EN 1367-2):
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic: <= 18%
Resistència a la fragmentació segons UNE-EN 1097-2 (Assaig de los Ángeles):
- Granulats gruixuts naturals: <= 40
Absorció d'aigua:
- Granulats gruixuts naturals (UNE-EN 1097-6): < 5%
- Granulats reciclats provinents de formigó: < 10%
- Granulats reciclats mixtos: < 18%
- Granulats reciclats prioritariament naturals: < 5%
Pèrdua de pes amb cinc cicle de sulfat de magnesi segons UNE-EN 1367-2:
- Granulats gruixuts naturals: <= 18%
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a
comprovar-ho, s’ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogrà fic, per a obtenir el tipus de
reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d’aquest estudi es dedueix la possibilitat
de reactivitat àlcali – sílice o àlcali – silicat, s’ha de realitzar l’assaig descrit a la UNE
146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali – carbonat, s’ha de realitzar l’ assaig
descrit a la UNE 146.507 EX Part 2.
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s’utilitzaran à rids procedents de roques
toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos,
sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a la EHE
GRAVA PER A DRENATGES:
El granulat ha de ser procedent d’un jaciment natural, del matxuqueig de roques naturals, o
del reciclatge d’enderrocs. No ha de presentar restes d’argila, margues o altres materials
estranys.
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La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamí s 80 UNE) i el garbellat ponderal
acumulat pel tamís 0,08 UNE ha de ser <= 5%. La composició granulomètrica ha de ser
fixada explícitament per la DF segons les característiques del terreny per drenar i del
sistema de drenatge.
Plasticitat: No plàstic
Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" UNE-EN 1097-2): <= 40
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8): > 30
Condicions generals de filtratge:
- F15/d85: < 5
- F15/d15: < 5
- F50/d50: < 5
(Fx = grandària superior de la fracció x% en pes del material filtrant, dx = grandària superior
de la proporció x% del terreny a drenar)
A més, el coeficient d’uniformitat del filtre ha de ser:
- F60/F10: <20
Condicions de la granulometria en funció del sistema previst d’evacuació de l’ aigua:
- Per a tubs perforats: F85/Diàmetre de l’orifici: > 1
- Per a tubs amb juntes obertes: F85/ Obertura de la junta: > 1,2
- Per a tubs de formigó porós: F85/d15 de l’àrid del tub: > 0,2
- Si es drena per metxinals: F85/ diàmetre del metxinal: > 1
Quan no sigui possible trobar un material granular d’aquestes condicions es faran filtres
granulars compostos de vàries capes. La més gruixuda es col·locarà al costat del sistema
d’evacuació. Aquesta complirà les condicions de filtre respecte a la següent i així
successivament fins arribar al replè o al terreny natural. Es podrà recórrer a l’ús de filtres
geotèxtils.
Quan el terreny natural estigui constituït per materials amb graves i boles a efectes del
compliment de les condicions anteriors, s’atendrà únicament a la corba granulomètrica de la
fracció del mateix inferior a 25 mm.
Si el terreny no és cohesiu i està compost per sorra fina i llims, el material drenant haurà de
complir, a més de les condicions generals de filtre, la condició: F15 > 1 mm.
Si el terreny natural és cohesiu, compacte i homogeni, sense restes de sorra o llims, les
condicions de filtre 1 i 2 s’ han de substituir per: 0,1 mm > F15 > 0,4 mm
En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir le s següents
condicions:
- Mida màxima de l’àrid: Entre 20 mm i 80 mm
- Coeficient de uniformitat: F60/F10 < 4
En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir le s següents
condicions:
- Mida màxima de l’àrid: Entre 20 mm i 80 mm
- Coeficient de uniformitat: F60/F10 < 4
En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir le s següents
condicions:
- Mida màxima de l’àrid: Entre 20 mm i 80 mm
- Coeficient de uniformitat: F60/F10 < 4
Si s'utilitza granulats reciclats s’ha de comprovar que l'inflament (assaig CBR (NLT-111))
sigui inferior al 2% (UNE 103502).
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CONDICIONS GENERALS:
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Cada remesa de grava s’ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec
Les graves de tipus diferents s’han d’ emmagatzemar per separat
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Els àrids s’ emmagatzemaran de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i
evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana
emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del gr anulat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón
estructural (EHE-08).
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.
GRAVA PER A PAVIMENTS:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
GRAVA PER A DRENATGES:
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la norma 5.1.-IC: Drenaje
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC:
Drenaje superficial
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I
DEMOLICIONS:
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels
residus.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
L’entrega de granulat a l’obra ha d’anar acompanyada d’un full de subministrament
proporcionat per el subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents
dades:
- Identificació del subministrador
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d’autoconsum
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Nom de la cantera o planta subministradora en cas de material reciclat
- Data del lliurament
- Nom del peticionari
- Designació de l’àrid segons l’article 28.2 de la EHE
- Quantitat de granulat subministrat
- Identificació del lloc de subministrament
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de
l’àrid subministrat.
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE,
segons el sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat
7.2.1 del CTE:
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funció:
Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser
definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre,
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i
altres treballs d'obres públiques de Funció: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat
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molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes
administratives nacionals de cada estat membre:
- Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la
Producció en Fàbrica
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i
altres treballs d'obres públiques de Funció: Aplicacions que no exigeixen requisits de
seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes
administratives nacionals de cada estat membre,
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funció:
Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de
ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:
- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant
El símbol de marcatge de conformitat CE s’ha d’estampar d’acord amb la Directiva 93/68CE
i ha d’estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i
ha d’anar acompanyat de la següent informació:
- Número d’identificació de l’organisme de certificació
- Nom o marca d’identificació i direcció del fabricant
- Les dues últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge
- Referència a la norma (UNE-EN 12620)
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)
- Designació del producte
- Informació de les característiques essencials aplicables
A la documentació del marcatge haurà d’indicar:
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos
- Data d’emissió del certificat
- Garantia de que el tractament estadístic és l’exigit en el marcatge
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi à rids que no
compleixen amb l’article 28.4.1.
L’àrid reciclat ha d’incloure en la seva documentació:
- Naturalesa del material
- Planta productora de l’àrid i empresa transportista de la runa
- Presència d’impureses
- Detalls de la seva procedència
- Altre informació que resulti rellevant
El subministrador de granulats procedents de reciclatge, ha d'aportar la documentació que
garanteixi el compliment de les especificacions establertes a la norma EHE-08, si el material
s’ha d’utilitzar en la confecció de formigons.
OPERACIONS DE CONTROL:
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva
idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de
determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l’article 28 de la EHE.
En el cas d’àrids d’autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d’aportar un certificat
d’assaig, de com a màxim tres mesos d’ antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels
contemplats en l’article 78.2.2.1 de la EHE, que verifiqui el compliment de les
especificacions de l’àrid subministrat respecte l’article 28 de la EHE.
La D.F ha de poder 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 D.F, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser,
abans del subministra de l’àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas
necessari, la D.F ha de pode r realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de
las especificacions:
- Índex de llenques (UNE-EN 933-3).
- Terrossos d’argila (UNE 7133)
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- Partícules toves (UNE 7134)
- Coeficient de forma (UNE EN 933-4)
- Material retingut per el garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes
específic 2 (UNE EN 1744-1).
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).
- Contingut en ió clor Cl- (UNE-EN 1744-1)
- Assaig petrogràfic
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).
- Estabilitat, resistència a l’atac del sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2).
- Absorció d’aigua (UNE-EN 1097-6).
- Resistència al desgast Los Angeles (UNE-EN 1097-2).
- Assaig d’identificació per raigs X.
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)
OPERACIONS DE CONTROL EN GRAVA PER A DRENATGES:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual del material i recepció del certificat de procedè ncia i qualitat corresponent.
- Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedè ncia del material, o cada 2000
m3 durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d’identificació del material:
- Assaig granulomètric del material filtrant (UNE EN 933-1)
- Assaig granulomètric del material adjacent (UNE 103101)
- Desgast de “Los Ángeles” (UNE EN 1097-2)
S’ha de demanar un certificat de procedència del material, que en el cas d’à rids naturals ha
de contenir:
- Classificació geològica
- Estudi de morfologia
- Aplicacions anteriors
- Assaigs d’identificació del material
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN GRAVA PER A DRENATGES:
S’han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment
indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’acceptarà la grava que no compleixi totes les especificacions indicades al plec. Si la
granulometria no s’ajusta a la utilitzada per a l’establiment de les dosificacions aprovades,
s’hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIÓ EN CAS D’ INCOMPLIMENT EN GRAVA
PER A DRENATGES:
Els resultats dels assaigs d’identificació han de complir estrictament les especificacions
indicades, en cas contrari, no s’ha d’autoritzar l’ús del material corresponent en l’execució
del reblert.
B037 - TOT-U
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0372000,B037R000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Material granular de granulometria contínua, utilitzat com capa de ferm.
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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 de ambdós.
La DF ha de determinar la corba granulomètrica del granulat entre un dels següents fusos:
┌────────────────────────────────────────────────┐
│
│ Tamisatge ponderal acumulat (%) │
│Tamís UNE-EN│────────────────────────────────── │
│ 933-2 (mm) │
ZN40 ZN25 ZN20
│
│────────────│───────────────────────────────────│
│ 50 │
100
--│
│ 40 │
80-95 100
-│
│ 25 │
60-90 75-95 100
│
│ 20 │
54-84 65-90 80-100 │
│
8 │
35-63 40-68 45-75
│
│
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
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- 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.
Per a llit de paviments, el seu origen pot ser:
- Granulats naturals, procedents d’un jaciment natural
- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals
Els granulats naturals poden ser:
- De pedra granítica
- De pedra calcària
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
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
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Si el material prové de reciclatge d’ enderrocs (condicions addicionals):
- Inflament (NLT-111): < 2%
- Contingut de materials petris: >= 95%
- Contingut de restes d’asfalt: < 1% en pes
- Contingut de fusta: < 0,5% en pes
Composició química:
- Compostos de sofre (SO3) (UNE EN 1744-1) en el cas que
el material estigui en contacte amb capes tractades amb ciment: < 0,5 %
- A la resta: < 1%
Si s’utilitza àrid siderúrgic d’acereries, haurà de complir:
- Expansivitat (UNE EN 1744-1): < 5%
Si s’utilitza àrid siderúrgic d’alt forn, haurà de complir:
- Desintegració per silicat bicàlcic o per ferro (UNE EN 1744-1): Nul
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a
firmes y pavimentos.
* Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC
Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I
DEMOLICIONS:
Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels
residus.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Abans de començar l’obra, quan hagi canvi de procedè ncia del material, o amb la
freqüència indicada durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs
d’identificació del material:
- Per a cada 1000 m3 o fracció diària i sobre 2 mostres:
- Assaig granulomètric (UNE EN 933-1),
- Assaig d’equivalent de sorra (UNE EN 933-8)
- I en el seu cas, assaig de blau de metilè (UNE EN 933-9)
- Per a cada 5000 m3, o 1 cada setmana si el volum executat és menor:
- Determinació dels límits d’Atterberg (UNE 103103 i UNE 103104)
- Assaig Próctor Modificat (UNE 103501)
- Humitat natural (UNE EN 1097-5)
- Índex de llenques (UNE EN 933-3)
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- Partícules triturades (UNE EN 933-5
- 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
- Assaig CBR (UNE 103502), cada 4500 m3 o cada setmana si el volum executat és
menor.
El Director de les obres podrà reduir a la meitat la freqüè ncia dels assaigs si considera que
els materials són suficientment homogenis, o si en el control de recepció de la unitat
acabada s’han aprovat 10 lots consecutius.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment
indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Els resultats dels assaigs d’identificació han de complir estrictament les especificacions
indicades, en cas contrari, no s’autoritzarà l’ús del material corresponent.
B03D - TERRES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B03D1000,B03D6000.

Contingut sals solubles en aigua, inclòs guix (NLT 114): < 0,2%
Mida màxima : <= 100 mm
Material que passa pel tamís 2 UNE: < 80%
Material que passa pel tamís 0,080 UNE: < 35%
Límit líquid (UNE 103103): < 40
Si el Límit líquid es > 30, ha de complir:
- Índex de plasticitat (UNE 103-103 i 103-104): > 4
Índex CBR (UNE 103502):
- Coronament de terraplè: >= 5
- Nucli o fonament de terraplè: >= 3
TERRA TOLERABLE:
Han de complir alguna de les dues condicions granulomètriques següents (UNE 103101):
- Material que passa pel tamís 20 UNE: > 70%
- Material que passa pel tamís 0,08 UNE: >= 35%
Contingut de matèria orgànica (UNE 103204): < 2%
Contingut guix (NLT 115): < 5%
Contingut sals solubles en aigua, diferents del guix (NLT 114): < 1%
Límit líquid (UNE 103103): < 65%
Si el límit líquid és > 40, ha de complir:
- Índex plasticitat (UNE 103-103 i 103-104): > 73% (Límit líquid-20)
Assentament en assaig de colapse (NLT 254): < 1%
Mostra preparada segons assaig PN (UNE 103-500) a 0,2 MPa
Inflament lliure (UNE 103-601): < 3%
Mostra preparada segons assaig PN (UNE 103-500)
Índex CBR (UNE 103502): >= 3

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Terres naturals provinents d'excavació i d'aportació.
S'han considerat els tipus següents:
- Terra seleccionada
- Terra adequada
- Terra tolerable
- Terra sense classificar
TERRA SENSE CLASSIFICAR:
La composició granulomètrica i el seu tipus han de ser els adequats al seu us i els que es
defineixin a la partida d'obra on intervingui o, si no hi consta, els que estableixi explícitament
la DF.
TERRA SELECCIONADA:
Contingut de matèria orgànica (UNE 103204): < 0,2%
Contingut sals solubles en aigua, inclòs guix (NLT 114): < 0,2%
Mida màxima : <= 100 mm
Material que passa pel tamís 0,40 UNE: < =15%
o en cas contrari, ha de complir:
- Material que passa pel tamís 2 UNE: < 80%
- Material que passa pel tamís 0,40 UNE: < 75%
- Material que passa pel tamís 0,080 UNE: < 25%
- Límit líquid (UNE 103-103): < 30%
- Índex de plasticitat (UNE 103-103 i 103-104): < 10
Índex CBR (UNE 103502):
- Coronament de terraplè: >= 5
- Nucli o fonament de terraplè: >= 3
TERRA ADEQUADA:
Contingut de matèria orgànica (UNE 103204): < 1%
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Subministrament i emmagatzematge: En camió de trabuc i s'han de distribuir en piles
uniformes en tota l'àrea de treball. S'ha de procurar estendr e-les al llarg del mateix dia, de
manera que no se n'alterin les 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/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 DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL EN TERRAPLENS
Abans de començar el terraplè, quan hi hagi canvi de procedència del material, o amb la
freqüè ncia indicada durant la seva execució, es realitzaran amb una freqüència de 1 cada
5.000 m3 els següents assaigs d’identificació del material:
- Assaig granulomètric (UNE 103101)
- Determinació dels límits d’Atterberg (UNE 103-103 i UNE 103104)
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- Matèria orgànica (UNE 103204).
- Assaig Próctor Normal (UNE 103500)
- Assaig CBR (UNE 103502)
OPERACIONS DE CONTROL EN REBLERTS
Abans de començar el reblert, 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 cada 2500 m3:
Assaig granulomètric (UNE 103101)
- Determinació dels límits d’Atterberg (UNE 103103 i UNE 103104)
- Contingut de matèria orgànica (UNE 103204)
- Contingut de sals solubles (inclòs guix) (NLT 114)
- Assaig Próctor Normal (UNE 103500)
- Assaig CBR (UNE 103502)
En el cas de reblerts de murs prefabricats ancorats al terraplè , es realitzaran les
comprovacions específiques indicades al plec, cada 2500 m3:
- Resistivitat elèctrica
- Contingut de ió clor (Cl-)
- Contingut de sulfats solubles (SO4-)
- Determinació del Ph d’un sòl
Cada 750 m3 durant l’execució del reblert, es realitzarà un assaig Pró ctor Modificat (UNE
103501) com a referència al control de compactació.
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 en l’execució.
B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS
B051 - CIMENTS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0512401,B051E302,B051E201,B0514301.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que,
amassats amb aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació , endureix i un
cop endurit conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua.
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les característiques
següents:
- Ciments comuns (CEM)
- Ciments d'aluminat de calci (CAC)
- Ciments blancs (BL)
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat de
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
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També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta
ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la
Comunitat Europea.
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició.
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de
produir un morter o un formigó que conservi la seva traballabilitat en un te mps prou llarg i
assolir, al final de períodes definits, els nivells especificats de resistència i mantenir
estabilitat de volum a llarg termini.
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d’acord amb l’establert
a l’ Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s’han d’utilitzar o comercialitzar ciments
amb un contingut de crom (VI) superior a dos parts per milió del pes sec del ciment.
CIMENTS COMUNS (CEM):
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets
1630/1992 de 29 de desembre, 1328/1995 de 28 de juliol i 956/2008 de 6 de juny.
Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN
197-1.
Tipus de ciments:
- Ciment Pòrtland: CEM I
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III
- Ciment putzolànic: CEM IV
- Ciment compost: CEM V
Alguns d’aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l’addició o barreja
d’addicions presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser
A, B o C.
Addicions del clinker pòrtland (K):
- Escòria de forn alt: S
- Fum de sílice: D
- Putzolana natural: P
- Putzolana natural calcinada: Q
- Cendra volant Sicília: V
- Cendra volant calcària: W
- Esquist calcinat: T
- Filler calcari L: L
- Filler calcari LL: LL
Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i
addicions:
┌──────────────────────────────────────────────────────┐
│
Denominació
│ Designació │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland
│ CEM I
│
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland amb escòria
│ CEM II/A-S │
│
│ CEM II/B-S │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland amb fum de sílice │ CEM II/A-D │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland amb Putzolana
│ CEM II/A-P │
│
│ CEM II/B-P │
│
│ CEM II/A-Q │
│
│ CEM II/B-Q │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland amb cendres
│ CEM II/A-V │
│ volants
│ CEM II/B-V │
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│
│ CEM II/A-W │
│
│ CEM II/B-W │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland amb esquist
│ CEM II/A-T │
│ calcinat
│ CEM II/B-T │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland amb filler
│ CEM II/A-L │
│ calcari
│ CEM II/B-L │
│
│ CEM II/A-LL │
│
│ CEM II/B-LL │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland mixt
│ CEM II/A-M │
│
│ CEM II/B-M │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment amb escòries de
│ CEM III/A │
│ forn alt
│ CEM III/B │
│
│ CEM III/C │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment putzolànic
│ CEM IV/A │
│
│ CEM IV/B │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment compost
│ CEM V/A │
│
│ CEM V/B │
└──────────────────────────────────────────────────────┘

En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i
CEM IV/B i en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del
clinker han de ser declarats a la designació del ciment.
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l’especificada al capítol 6 de la
norma UNE-EN 197-1.
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de
durab ilitat especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1.
CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC):
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris.
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret
956/2008 de 6 de juny.
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN
14647.
CIMENTS BLANCS (BL):
Han d’estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE
80305 i homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments
de ram de paleta) que compleixin amb l’especificació de blancor.
Índex de blancor (UNE 80117): >= 85
D’acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d’octubre i L’ Ordre Ministerial de 17 de gener
de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, quí miques i de durabilitat
que han de complir els ciments comuns blancs són les mateixes que les especificades per
als ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1.
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de
complir el ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les especificades
per al ciment homòleg a la norma UNE-EN 413-1.
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):
D’acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d’octubre i L’ Ordre Ministerial de 17 de gener
de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l’aigua de mar segons el
tipus, subtipus i addicions:
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┌──────────────────────────────────────────────────────┐
│
Denominació
│ Designació │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland
│
I
│
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland amb escòria
│ II/A-S │
│
│ II/B-S │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland amb fum de sílice │ II/A-D │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland amb Putzolana
│ II/A-P │
│
│ II/B-P │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland amb cendres
│ II/A-V │
│ volants
│ II/B-V │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment amb escòries de
│ III/A │
│ forn alt
│ III/B │
│
│ III/C │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment putzolànic
│ IV/A
│
│
│ IV/B
│
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment compost
│ CEM V/A │
└──────────────────────────────────────────────────────┘

Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, quí
miques i de durabilitat que han de complir són les corresponents als ciments comuns
homòlegs de la norma UNE-EN 197-1.
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques.
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges.
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit
de la intempè rie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves
condicions.
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments:
- Classes 22,5 i 32,5: 3 mesos
- Classes 42,5 : 2 mesos
- Classes 52,5 : 1 mes
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de
los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y
productos prefabricados.
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a
normas como alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de
hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.
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Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre
circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE.
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva
93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de construcción,
aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre.
REAL DECRETO 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la instrucción para la
recepción de cementos (RC-08).
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de
conformidad de los cementos comunes.
UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y
crierios de conformidad.
UNE 80305:2001 Cementos blancos.
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos
resistentes al agua de mar.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS
COMUNS (CEM) I CIMENTS DE CALÇ (CAC):
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE,
segons el sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat
7.2.1 del CTE:
- Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a construcció
i per a la fabricació de productes de construcció,
- Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a construcció i
per a la fabricació de productes de construcció:
- Sistema 1+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Conformitat CE
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d’ anar acompanyat de la següent informació com
a mínim:
- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de
producció
- nom o marca distintiva d’identificació i adreça enregistrada del fabricant
- número del certificat CE de conformitat
- les dues últimes xifres de l’any en que el fabricant va posar el marcatge CE
- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i
prestacions declarades atenent a les seves especificacions tècniques
- referència a la norma armonitzada corresponent
- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components
principals) i classe resistent
- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior de
pèrdua per calcinació de cendra volant i/o additiu emprat
Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim:
- el símbol normalitzat del marcatge CE
- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat
- nom o marca distintiva d’identificació i adreça enregistrada del fabricant
- els dos últims dígits de l’any en que el fabricant va posar el marcatge
- referència al número de la norma harmonitzada corresponent
En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d’apareixer també
a l’albarà o documentació que acompanya al lliurament.
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:
- número de referència de la comanda
- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment
- identificació del fabricant i de l’empresa de subministrament
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- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-08
- quantitat que es subministra
- en el seu cas, referència a los dades de l’etiquetat corresponent al marcatge CE
- data de subministrament
- identificació del vehicle que el transporta
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS
BLANCS (BL) I CIMENTS RESISTENTS A L’AIGUA DE MAR (MR):
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:
- número de referència de la comanda
- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment
- identificació del fabricant i de l’adreça de subministrament
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de
juny
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris
- quantitat que es subministra
- identificació del vehicle que transporta el ciment
- en el seu cas, l’etiquetatge corresponent al marcatge CE
En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent
informació:
- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de
juny
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris
- dates de fabricació i d’envasat (indicant setmana i any)
- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents:
- Inici i final d'adormiment
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes
B053 - CALÇS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0532310.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, compost principalment per òxids
o hidròxids de calci amb o sense òxids o hidròxids de magnesi i quantitats menors d'òxids de
silici, ferro i alumini.
S'han considerat els tipus següents:
- Calç amarada en pasta CL 90
- Calç aèria CL 90
- Cal hidràulica natural NHL 2
- Cal hidràulica natural NHL 3,5
- Cal hidràulica natural NHL 5
CALÇ AMARADA EN PASTA:
Si és amarada en pasta, ha d'estar apagada i barrejada amb aigua, amb la quantitat justa
per obtenir una pasta de consistència adequada a l'us a la que es destini.
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
CALÇ AÈRIA CL 90:
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Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters.
Contingut de CaO + MgO (UNE-EN 459-2): >= 90% en pes
Contingut de MgO (UNE-EN 459-2): <= 5% en pes
Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2): <= 2% en pes
Contingut de CO2 (UNE-EN 459-2): <= 4% en pes
Finura de la mòlta per a calç en pols (UNE-EN 459-2)
- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 7%
- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2%
Estabilitat de volum (UNE-EN 459-2)
- Pastes amarades: Passa
- Altres calçs:
- Mètode de referència: <= 20
- Mètode alternatiu: <= 2
Densitat aparent per a calç en pols (UNE-EN 459-2) Da: 0,3 <= Da <= 0,6 kg/dm3
Aigua lliure (humitat) (UNE-EN 459-2) (h):
- Pastes amarades: 45% < h < 70%
- Altres calçs: <= 2%
Requisits de reactivitat i granulometria:
- Retingut pel tamí s de 3 mm: 0%
- Retingut pel tamís de 2 mm: <=5%
- Reactivitat amb aigua t’60ºC: <= 15 min.
CALÇ HIDRÀULICA NATURAL:
Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2): =< 3% en masa
(un contigut de SO3 > 3% i < 7% es admissible, amb la condició de que la estabilitat sigui
confirmada després de 28 dies de conservació en aigua, segons l’assaig donat en la norma
UNE-EN 196-2)
Contingut de calç lliure (UNE-EN 459-2):
- Calç del tipus NHL 2: >= 15% en pes
- Calç del tipus NHL 3,5: >= 9% en pes
- Calç del tipus NHL 5: >= 3 % en pes
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: S’ha de transportar en cisternes pressuritzades dotades de medis
pneumàtics o mecànics que permetin el ràpid transvasament a sitges d’em magatzematge.
Aquestes han de ser estanques.
A les obres de poc volum el subministrament ha de poder ser en sacs, de manera que no
experimenti alteració de les seves característiques.
Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat per
a les classes de calç. Aquestes fitxes de seguretat han de ser les recomanades oficialment
o, en el seu defecte, les facilitades pel subministrador.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 459-1:2002 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y
criterios de conformidad
UNE-EN 459-1/AC:2002 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones
y criterios de conformidad.
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UNE-EN 459-2:2002 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo.
UNE-EN 459-3:2002 Cales para la construcción. Parte 3: Evaluación de la conformidad.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE,
segons el sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat
7.2.1 del CTE:
- Productes per a preparació de morters de fàbrica, revestiments interiors i exteriors i altres
productes de construcció:
- Sistema 2: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la
Producció en Fàbrica
Per a cada remesa caldrà un albarà amb una documentació annexa i un full de
característiques.
A l’embalatge, o be a l’albarà de lliurament, hi ha de constar com a mínim la següent
informació:
- Nom o marca comercial i adreça del fabricant
- Referència a la norma UNE-EN 459-1
- Designació de la calç segons l’apartat 4 de l’esmentada norma
- Data de subministrament i de fabricació
- Designació comercial i tipus de cal.
- Identificació del vehicle de transport
- Referència de la comanda
- Quantitat subministrada
- Nom i adreça del comprador i destí
- Si es el cas, certificat acreditatiu del compliment de les especificacions obligatòries i/o
acreditatiu de la homologació de la marca, segell o distintiu de qualitat.
- Instruccions de treball si fos necessari
- Informació de seguretat si fos necessària.
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol on ha de constar, com a mínim:
- Numero identificador del organisme notificat
- Nom i adreça del fabricant
- Els dos darrers dígits de la data de marcatge
- Numero del certificat de conformitat
- Referència a la UNE EN 459-1
- Descripció del producte
- Informació sobre els requisits essencials.
Al full de característiques hi ha de figurar al menys:
- Referència del albarà
- Denominació comercial i tipus de cal
- Contingut d’òxids de calci i magnesi
- Contingut de diòxids de carboni
- Finor
- Reactivitat
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció de les condicions de subministrament de la calç, d’acord a la norma PG3 , i
recepció del certificat de qualitat del fabricant conforme a les especificacions exigides.
- Abans de començar l’ obra, i cada 500 t de material de les mateixes característiques, s’han
de realitzar els assaigs identificatius corresponents a la designació concreta.
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S’han d’extraure dues mostres, una per realitzar els assajos de recepció i l’altra per assaigs
de contrast que s’ha de conservar al menys cent dies.
Els assaigs de recepció han de ser els següents:
- Contingut d’òxid càlcic i magnèsic ( UNE-EN 459-2)
- Contingut d’anhídrid carbònic (UNE-EN 459-2)
- Reactivitat a l’aigua (UNE 80502)
- Finor de molta (UNE-EN 459-2 )
S’han de realitzar controls addicionals, mensualment i tres cops com a mínim durant
l’execució. Per a cada tipus de calç s’han de realitzar obligatòriament els assaigs de
recepció necessaris per a comprovar les seves característiques especifiques.
Els mètodes d’assaigs es descriuen en la UNE-EN 459-2.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres s’han de prendre segons l’indicat en el PG3 article 200 i els criteris que exposi
la DF. De cada lot s’han d’extraure dos mostres, una per realitzar els assaigs de recepció i
l’altra per als assaigs de contrast, que s ’haurà de conservar durant al menys 100 dies. S’ha
de prendre una tercera mostra si el subministrador de calç ho sol·licita.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
La DF ha d’indicar les mesures a adoptar en el cas que no es compleixin les especificacions
establertes al plec.
La remesa no s’ha d’acceptar si, en el moment d’obrir el recipient que la conté apareix en
estat grumollós o aglomerat.
B055 - LLIGANTS HIDROCARBONATS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0552B00,B0551120,B0552420.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Lligants hidrocarbonats segons les definicions del PG 3/75.
S'han considerat els tipus següents:
- Emulsions bituminoses:
- Aniònica
- Catiònica
- Polimèrica
- Betum asfàltic
- Betum fluidificat per a regs d'emprimació:
- Betum fluxat
- Quitrà
L'emulsió bituminosa és un producte obtingut per la dispersió de petites partícules d 'un
lligant hidrocarbonat en una solució aquosa, amb un agent emulsionant.
El betum asfàltic és un lligant hidrocarbonat sòlid o viscós preparat a partir d'hidrocarburs
naturals, per destil·lació, oxigenació o "cracking”
El betum fluidificat i el betum fluxat són lligants hidrocarbonats obtinguts per la incorporació ,
a un betum asfàltic, de fraccions líquides, més o menys volàtils, procedents de la destilació
del petroli i del quitrà respectivament.
El quitrà és un lligant hidrocarbonat de viscositat variable, preparat a partir del residu brut
obtingut a la destilació destructiva del carbó a altes temperatures.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
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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.
Segons el tipus de mescla bituminosa es requerirà un tipus determinat de betum:
Per a mescles bituminoses en calent tipus formigó bituminó s segons el indicat a la taula
542.1 del PG3 els betums utilitzats seran BM-2 , BM-3c i BM-3b. Per a mescles bituminoses
en calent de alt mòdul el tipus de lligant serà BM-1.
Per a mescles bituminoses per a capes de rodadura segons el indicat a la taula 543.1 del
PG3 els betums utilitzats seran BM-3a , BM-3b i BM-3c.
En ambdós casos la elecció del betum dependrà de la categoria de transit pesat.
Es podran utilitzar també betums modificats amb cautxú equivalents als betums modificats
de aquestes taules, sempre i quant compleixin les especificacions del article 215 del PG3.
En aquest cas a la denominació del betum se li afegirà una lletra C majúscula per tal d’
indicar que el agent modificador es cautxú procedent de pneumàtics fora d’ús (segons el
recollit a la ordre circular OC 21/2007).
EMULSIÓ BITUMINOSA ANIÒNICA:
Cal que tingui un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum
asfàltic emulsionat.
Ha de ser adherent sobre superfícies humides o seques.
No ha de sedimentar-se durant l'emmagatzematge fins el punt que no recuperi la seva
consistència original mitjançant una agitació moderada .
Tamisatge retingut al tamís 0,08 UNE (NLT-142): <= 0,10%
Demulsibilitat (NLT 141) per a tipus EAR: >= 60%
Càrrega de partícules (NLT 194): Negativa
Assaig amb el residu de destil·lació:
- Ductilitat (NLT 126): >= 40 cm
- Solubilitat (NLT 130): >= 97,5%
Característiques físiques de les emulsions bituminoses aniòniques:
┌─────────────────────────────────────────────────────────
─────┐
│Característiques │
Tipus emulsió
│
│
│────────────────────────────────────────────│
│
│EAR 1 │EAR 2 │ EAM │EAL 1 │EAL 2 │ EAI │
│─────────────────│──────│──────│──────│──────│──────│─────
────│
│Viscositat
│
│
│
│
│
│
│
│Saybolt (NLT 134)│
│
│
│
│
│
│
│Universal a 25°C │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
│Furol a 25°C │<=50s │>=50s │>=40s │<=100s│<=50s │ <=50s │
│─────────────────│──────│──────│──────│──────│──────│─────
────│
│Contingut d'aigua│
│
│
│
│
│
│
│(NLT 137)
│<=40% │<=35% │<=40% │<=45% │<=40% │ <=50% │
│─────────────────│──────│──────│──────│──────│──────│─────
────│
│Betum asfàltic │
│
│
│
│
│
│
│residual
│
│
│
│
│
│
│
│(NLT 139)
│>=60% │>=65% │>=57% │>=55% │>=60% │ >=40% │
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│─────────────────│──────│──────│──────│──────│──────│─────
────│
│Fluidificant per │
│
│
│
│
│
│
│destilació
│
│
│
│
│
│
│
│(NLT 139)
│ 0% │ 0% │<=10% │ <=8% │ <=1% │5<=F<=15%│
│─────────────────│──────│──────│──────│──────│──────│─────
────│
│Sedimentació a 7 │
│
│
│
│
│
│
│dies (NLT 140) │ <=5% │ <=5% │ <=5% │ <=5% │ <=5% │ <=10% │
│─────────────────│──────│──────│──────│──────│──────│─────
────│
│Assaigs amb el │
│
│
│
│
│
│
│residu de desti- │130<= │130<= │130<= │130<= │130<= │200<= │
│lació:
│
│
│
│
│
│
│
│Penetració (P) │P<= │P<= │P<= │P<= │P<= │P<=
│
│(NLT 124)
│
│
│
│
│
│
│
│0,1 mm
│200 │200 │250 │200 │200 │300
│
└─────────────────────────────────────────────────────────
─────┘
EMULSIÓ BITUMINOSA ANIÒNICA EAL 2 O EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA ECL 2:
Barreja amb ciment (NLT 144): <= 2%
En cas de no complir amb aquesta especificació, podran ser acceptades per la DF previa
comprovació de la seva idoneïtat per a l'ús al que estan destinades.
EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA:
Cal que tingui un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum
asfàltic emulsionat.
Ha de ser adherent sobre superfícies humides o seques.
No ha de sedimentar-se durant l'emmagatzematge fins el punt que no recuperi la seva
consistència original mitjançant una agitació moderada .
Tamissatge retingut al tamís 0,8 UNE (NLT 142): <= 0,10%
Càrrega de partícules (NLT 141): Positiva
Assaig amb el residu de destil·lació:
- Ductilitat (NLT 126): >= 40 cm
- Solubilitat (NLT 130): >= 97,5%
Característiques físiques de les emulsions bituminoses catiòniques:
┌─────────────────────────────────────────────────────────
───────┐
│Característiques │
Tipus emulsió
│
│
│──────────────────────────────────────────────│
│
│ECR 1 │ECR 2 │ECR 3 │ ECM │ECL 1 │ECL 2│ ECI │
│─────────────────│──────│──────│──────│─────│──────│─────│
──────│
│Viscositat
│
│
│
│ │
│ │
│
│Saybolt (NLT 138)│
│
│
│ │
│ │
│
│Universal a 25°C │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
│Furol 25°C
│<=50s │ - │ - │ - │<=100s│<=50s│<=50s │
│Furol 50°C
│ - │>=20s │>=40s │>=20s│ - │ - │ - │
│─────────────────│──────│──────│──────│─────│──────│─────│
──────│
│Contingut d'aigua│
│
│
│ │
│ │
│
│(NLT 137)
│<=43% │<=37% │<=32% │<=35%│ <=45%│<=40%│<=50% │
│─────────────────│──────│──────│──────│─────│──────│─────│
──────│
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│Betum asfàltic │
│
│
│ │
│ │
│
│residual
│
│
│
│ │
│ │
│
│(NLT 139)
│>=57% │>=63% │>=67% │>=59%│>=55% │>=60%│>=40% │
│─────────────────│──────│──────│──────│─────│──────│─────│
──────│
│Fluidificant per │
│
│
│ │
│ │10<=F │
│destilació
│
│
│
│ │
│ │
│
│(NLT 139)
│<=5% │<=5% │<=2% │<=12%│ <=10%│ 1% │<=20% │
│─────────────────│──────│──────│──────│─────│──────│─────│
──────│
│Sedimentació a 7 │
│
│
│ │
│ │
│
│dies (NLT 140) │<=5% │<=5% │<=5% │<=5% │<=5% │<=10%│<=10% │
│─────────────────│──────│──────│──────│─────│──────│─────│
──────│
│Assaig amb el │
│
│
│ │
│ │
│
│residu de desti- │130<= │130<= │130<= │130<=│130<= │130<=│200<= │
│lació:
│
│
│
│ │
│ │
│
│Penetració (P) │P<= │P<= │P<= │P<= │ P<= │ P<= │ P<= │
│(NLT 124)
│
│
│
│ │
│ │
│
│0,1 mm
│200 │200 │200 │250 │ 200 │ 200 │ 300 │
└─────────────────────────────────────────────────────────
───────┘
BETUM ASFÀLTIC:
Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència quasi absoluta d'aigua , de
manera que no formi escuma al escalfar-lo a la temperatura d'ús.
Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent i viscós, i flexible a baixes
temperatures.
Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin seques o
humides.
Índex de penetració (NLT 181): >= -1, <= +1
Solubilitat (NLT 130): >= 99,5%
Contingut d'aigua (NLT 123): <= 0,2%
Característiques físiques del betum original:
- Penetració (25ºC, 100 g, 5 s) (NLT 124):
- B 60/70: >= 6 mm, <= 7 mm
- B 80/100: >= 8 mm, <= 10 mm
- Punt de reblaniment (A i B) (NLT 125):
- B 60/70: >= 48ºC, <= 57ºC
- B 80/100: >= 57ºC, <= 53ºC
- Punt de fragilitat Fraass (NLT 182):
- B 60/70: <= - 8ºC
- B 80/100: <= - 10ºC
- Ductilitat (5 cm/min) a 25ºC (NLT 126):
- B 60/70: >= 90 cm
- B 80/100: >= 100 cm
- Punt d’inflamació v/a (NLT 127): >= 235ºC
- Densitat relativa 25ºC/25ºC (NLT 122): 1
Característiques físiques del residu de pel·lícula fina:
┌─────────────────────────────────────────────────────────
─┐
│
Característiques del
│
Tipus betum
│
│
residu de pel·licula
│─────────────────────────│
│
fina
│ B 60/70 │ B 80/100 │
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│────────────────────────────────│────────────│───────────
─│
│ Variació de massa
│
│
│
│ (NLT 185)
│ <= 0,8% │ <= 1,0% │
│────────────────────────────────│────────────│───────────
─│
│ Penetració (25°C, 100 g, 5 s) │
│
│
│ % penetr. orig. (NLT 124)
│ >= 50% │ >= 45% │
│────────────────────────────────│────────────│───────────
─│
│ Augment del punt de reblaniment│
│
│
│ (A i B) (NLT 125)
│ <= 9°C │ <= 10°C │
│────────────────────────────────│────────────│───────────
─│
│ Ductilitat (5 cm/min) a 25°C │
│
│
│ (NLT 126)
│ >= 50 cm │ >= 75 cm │
└─────────────────────────────────────────────────────────
─┘
BETUM FLUIDIFICAT PER A REGS D’IMPRIMACIÓ:
Ha de tenir un aspecte homogeni.
No ha de tenir aigua i no ha de fer escuma al escalfar-lo a la temperatura d'utilització.
No ha de tenir símptomes de coagulació.
La denominació del tipus de betum fluidificat per a regs d'emprimació serà FM-100.
Característiques físiques del betum fluidificat:
- Punt d'inflamació (NLT 136): >=38ºC
- Viscositat Saybolt-Furol (NLT 133): 75>=V>=150
- Destilació (NLT 134):
225ºC <=25%
260ºC 40%<=D<=70%
316ºC 75%<=R<=93%
Residus de la destilació a 360ºC: 50%<=R<=60%
Contingut d'aigua en volum: <=0,2%
Assaigs sobre el residu de destilació:
- Penetració (a 25°C, 100 g, 5 s) (NLT 124): >= 12 mm, <= 30 mm
- Ductilitat (a 25°C, 5 cm/min) (NLT 126): >= 100 cm
- Solubilitat (NLT 130): >= 99,5%
BETUM FLUXAT:
Ha de tenir un aspecte homogeni.
No ha de tenir aigua i no ha de fer escuma al escalfar-lo a la temperatura d'utilització.
No han de tenir símptomes de coagulació.
Punt d'inflamació v/a (NLT 136): >= 60°C
Fenols en volum (NLT 190): <= 1,5%
Naftalina en massa (NLT 191): <= 2%
Assaigs sobre el residu de destilació:
- Penetració (a 25°C, 100 g, 5 s) (NLT 124): >= 10 mm, <= 15 mm
Característiques físiques del betum fluxat:
┌─────────────────────────────────────────────────────────
────┐
│
Característiques
│
Tipus betum
│
│
│─────────────────────────────│
│
│ FX 175 │ FX 350 │
│───────────────────────────────│──────────────│──────────
────│

1571AP0TR-PCTP01-R0.doc

│Viscositat STV a 40°C
│
│
│
│(orifici 10 mm) (NLT 187)
│150<=V<=200s │300<=V<=400s │
│───────────────────────────────│──────────────│──────────
────│
│Destilació (% del volum total │
│
│
│destilat fins a 360°C)
│
│
│
│
a 190°C
│ <= 3% │ <= 2% │
│
a 225°C
│ <= 10% │ <= 10% │
│
a 316°C
│ <= 75% │ <= 75% │
│───────────────────────────────│──────────────│──────────
────│
│Residu de la destilació
│
│
│
│a 360°C (NLT 134)
│ >= 90% │ >= 92% │
└─────────────────────────────────────────────────────────
────┘
QUITRÀ:
Ha de tenir un aspecte homogeni.
No ha de tenir aigua i no ha de fer escuma al escalfar-lo a la temperatura d'utilització.
Contingut d'aigua, en massa (NLT 123): <= 0,5%
Índex d'escuma (NLT 193): <= 8
Característiques físiques del quitrà:
┌─────────────────────────────────────────────────────────
───────────────┐
│Característiques │
Tipus de quitrà
│
│
│─────────────────────────────────────────────────────│
│
│ AQ 38 │ AQ 46 │ BQ 30 │ BQ 58 │ BQ 62 │
│──────────────────│──────────│─────────│──────────│──────
────│──────────│
│Equiviscositat │
│
│
│
│
│
│(NLT 188)
│
│
│
│
│
│
│(amb una toleràn- │
│
│
│
│
│
│cia d'1,5°C)
│ 38°C │ 46°C │ 30°C │ 58°C │ 62°C │
│──────────────────│──────────│─────────│──────────│──────
────│──────────│
│Densitat relativa │ 1,10<= │ 1,11<= │ 1,10<= │ 1,13<= │ 1,13<= │
│(DR) 25°C/25°C │ DR
│ DR
│ DR
│ DR
│ DR
│
│(NLT 122)
│ <=1,25 │ <=1,25 │ <=1,24 │ <=1,27 │ <=1,27 │
│──────────────────│──────────│─────────│──────────│──────
────│──────────│
│Destilació en │
│
│
│
│
│
│massa (DT)
│
│
│
│
│
│
│a) fins a 200°C │ <= 0,5% │ <= 0,5% │ <= 0,5% │ <= 0,5% │ <= 0,5% │
│b) 200°C - 270°C │3<=DT<=10%│2<=DT<=7%│4<=DT<=11%│ <= 3% │ <= 2% │
│c) 270°C - 300°C │4<=DT<=9% │2<=DT<=7%│4<=DT<=9% │1<=DT<=6% │1<=DT<=5%
│
│ bic
│ <= 16% │ <= 12% │ <= 16% │ <= 8% │ <= 7% │
│──────────────────│──────────│─────────│──────────│──────
────│──────────│
│Punt de reblani- │
│
│
│
│
│
│ment (A i B) del │ 35<= │ 35<= │ 35<= │
│
│
│residu de desti- │ PR
│ PR │ PR
│ <= 56°C │ <= 56°C │
│lació (NLT 125) │ <=53°C │ <=55°C │ <=46°C │
│
│
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│──────────────────│──────────│─────────│──────────│──────
────│──────────│
│Fenols en volum │
│
│
│
│
│
│(NLT 190)
│ >= 3% │ >= 2,5% │ >= 3% │ >= 2% │ >= 2% │
│──────────────────│──────────│─────────│──────────│──────
────│──────────│
│Naftalina en massa│
│
│
│
│
│
│(NLT 191)
│ >= 4% │ >= 3% │ >= 4% │>= 2,5% │ >= 2,5% │
│──────────────────│──────────│─────────│──────────│──────
────│──────────│
│Insoluble en toluè│
│
│
│
│
│
│(en massa)
│
│
│
│
│
│
│(NLT 192)
│ >= 24% │ >= 25% │ >= 23% │ >= 28% │ >= 28% │
└─────────────────────────────────────────────────────────
───────────────┘

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden de 21 de enero de 1988 sobre modificación de determinados artículos del Pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75).
* Orden de 8 de mayo de 1989 por la que se modifican parcialmente determinados
preceptos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y
puentes (PG 3/75).
* Orden de 27 de diciembre de 1999 por la que se actualizan determinados artículos del
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo
relativo a conglomerantes hidráulicos y ligantes hidrocarbonados.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

EMULSIONS BITUMINOSES ANIÒNIQUES O CATIÒNIQUES:
Subministrament: en bidons nets o en camions cisterna. Els bidons han d’estar constituïts
per una virolla d’ una sola peça, no han de tenir desperfectes ni fugues, han de ser
hermètics i no es poden utilitzar els usats anteriorment per emulsions diferents. Les
cisternes poden ser sense aïllament ni sistema de calefacció, si han contingut altres lí quids
hauran d’estar completament netes abans de la càrrega. Les cisternes disposaran d’un
element adequat per a prendre mostres.
Emmagatzematge: els bidons en instal·lacions protegides de la pluja, la humitat, la calor, les
gelades i de la influència de motors, focs o altres fonts de calor. El subministrat a granel, en
tancs aïllats amb ventilació amb un element adequat per a prendre mostres.
BETUMS ASFÀLTICS:
Subministrament: en camions cisterna amb sistema de calefacció i termòmetres de control
de la temperatura situats a llocs visibles.
Emmagatzematge: en tancs aïllats, amb ventilació i sistemes de control. Tots els tubs de
càrrega i descàrrega han d'estar calorifugats i aïllats tèrmicament.
BETUMS FLUIDIFICATS PER A REGS D’IMPRIMACIÓ, BETUMS FLUXATS O QUITRÀ:
Subministrament: en bidons nets o en camions cisterna. Els bidons han d’estar constituits
per una virolla d’una sola peç a, no han de tenir desperfectes ni fugues i han de ser
hermètics. Els camions cisterna per a transportar betums tipus FM 100, FR 100 i els quitrans
AQ 38 o BQ 30, poden no estar calefactats. La resta de betums i quitrans s'ha de trans
portar en cisternes calefactades i provistes de termòmetres de control de la temperatura
situats en llocs visibles.
Emmagatzematge: els bidons en instal·lacions protegides de la pluja, la humitat, la calor, les
gelades i de la influència de motors, focs o altres fonts de calor; si hi hagués el risc que la
temperatura ambient pogués arribar a valors propers al punt d’inflamació del producte,
s’extremarà la vigilància d’aquestes condicions. El subministrat a granel en tancs aïllats,
amb ventilació, sistema de control i una vàlvula per a prendre mostres. Tots els tubs de
càrrega i descàrrega han d'estar calorifugats.
El sistema de transport i les instal·lacions d’emmagatzematge han de tenir l’aprovació de la
DF que comprovarà els sistemes de transport i carrega i les condiciones de magatzematge
per tal que no pugui alterar la qualitat del material; de no obtenir-ne la aprovació
corresponen, es suspendrà la utilització del contingut del tanc.

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN BETUMS PER A
MESCLES BITUMINOSES:
Si el fabricant disposa de certificat acreditatiu de compliment de les especificacions i/o
document acreditatiu de homologació de la marca o segell de qualitat i ho fa constar a
l’albarà no requerirà presentar el certificat de garantia de qualitat.
A la recepció de cada cisterna de subministrament de betum s’exigirà l’albarà, un full de
característiques i un certificat de garantia de qualitat del material, subscrit pel fabricant, on
s’especifiqui el tipus i denominació del betum, i es garanteixi el compliment de les
condicions exigides en el plec de condicions.
L’albarà ha de contenir al menys el següent:
- Nom i adreça del fabricant
- Data de fabricació
- Identificació del vehicle que el transporta
- Quantitat subministrada
- Denominació comercial i tipus de betum
- Nom i adreça del comprador i destí
- Referència de la comanda
- Si fos el cas, certificat acreditatiu del compliment de les especificacions i/o document
acreditatiu de homologació de la marca o segell de qualitat.
El full de característiques contindrà al menys el següent:
- Referència del albarà
- Denominació comercial i tipus de betum
- Valors de penetració segons la NLT 124, punt de reblaniment NLT 125 i recuperació elà
stica segons NLT 329.
El Director d’obres podrà exigir, a més, les següents dades:
- Corba de pes específic en funció de la temperatura
- Temperatura màxima de calentament
- Els valors de la resta de característiques de la taula 215.1
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció del sistema de transport i les instal·lacions d’emmagatzematge per part de la
DF.
- Recepció de l’albarà , el full de característiques i certificat de qualitat del material.
OPERACIONS DE CONTROL EN EMULSIONS BITUMINOSES PER A TRACTAMENTS
SUPERFICIALS I BEURADES:

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

PCTP-24

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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Amb independència de la presentació del certificat esmentat, per a cada subministra de
material rebut, i cada 40 t si arriba més material, es demanaran al contractista els resultats
dels següents assaigs:
- Càrrega de partícules (NLT-194).
- Residu per destil·lació (NLT- 139).
- Contingut d’aigua (NLT-137).
- Penetració sobre residu de destil·lació (NLT-124).
- Residu per evaporació (NLT-147).
- Índex de penetració del residu (NLT-181)
Aquests assaigs es realitzaran a càrrec del contractista, fora del pressupost d’autocontrol.
En cas de no rebre el certificat de qualitat o de presentar dubtes d’interpretació, la DF pot
determinar l’execució dels assaigs que consideri oportuns per tal de garantir les condicions
exigides en el plec.
OPERACIONS DE CONTROL EN EMULSIONS BITUMINOSES PER A REGS
D’IMPRIMACIÓ I CURAT:
Si amb el producte s’aporta certificat acreditatiu del compliment de les especificacions
obligatò ries i/o document acreditatiu del reconeixement de la marca, segell o distintiu de
qualitat del producte, els criteris descrits a continuació per realitzar la recepció de les
cisternes i bidons no serà d’aplicació obligatòria.
Es considerarà com a lot la quantitat de 30T o fracció diària, excepte en cas d’ emulsions
emprades en regs de adherència, imprimació i curat, en els que es considerarà com a lot la
fracció setmanal.
De cada lot s’extrauran dues mostres de al menys dos kilograms segons la NLT-121, a la
sortida del tanc de magatzematge.
Sobre una mostra es realitzaran els següents assaigs:
- Càrrega de partícules (NLT-194).
- Viscositat Sybolt Furol (NLT- 138).
- Contingut d’aigua (NLT-137).
- Tamisatge (NLT-142)
- Penetració sobre residu de destil·lació (NLT-124).
Un cop al mes i un mínim de tres cops, durant l’execució de la obra, per cada tipus i
composició de emulsió bituminosa, es realitzaran els assaigs necessaris per a la
comprovació de les característiques.
OPERACIONS DE CONTROL EN BETUMS MODIFICATS PER A MESCLES
BITUMINOSES:
Si s’aporta certificat acreditatiu del compliment de les especificacions obligatò ries i/o
document acreditatitu, el control de recepció de les cisternes no serà obligatori.
Amb independència de la presentació del certificat esmentat, per a cada 250 t de material o
quan es canviï la procedència, es demanaran al contractista els resultats de la totalitat dels
assaigs següents:
- Penetració a 25° (UNE-EN 1426)
- Punt de reblaniment, anella-bola (UNE-EN 1427)
- Recuperació elàstica (UNE-EN 13398)
Un cop al mes i mínim tres cops durant l’execució de l’obra, i per a cada tipus i composició
diferent de betum asfàltic s’exigiran els resultats següents segons la taula 215.1 de l’article
215 de la norma PG3/75 MOD3:
- Sobre el betum original:
- Punt de fragilitat Fraass (UNE-EN 12593)
- Ductilitat a 25°C (NTL-126)
- Consistència (flotador a 60ºC) (NLT-183)
- Estabilitat a l’emmagatzematge (UNE-EN 13399):
- Diferència punt de reblaniment
- Diferència penetració
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- Contingut d’aigua, en volum (NLT-123)
- Punt d’inflamació (NLT-127)
- Densitat relativa a 25°C (NLT-122)
- Sobre el residu de pel·lícula fina:
- Variació de massa (NTL-185)
- Penetració a 25°C (NLT-124)
- Variació del punt de reblaniment, anella-bola (NLT-125)
- Ductilitat a 25°C (NTL-126)
OPERACIONS DE CONTROL EN BETUMS ASFÀLTICS PER A MESCLES BITUMINOSES:
Si s’aporta certificat acreditatiu del compliment de les especificacions obligatò ries i/o
document acreditatitu, el control de recepció de les cisternes no serà obligatori.
Amb independència de la presentació del certificat esmentat, cada 250t es demanaran al
contractista la realització ineludible dels següents assaigs:
- Penetració a 25° (UNE-EN 1426)
- Índex de penetració del residu (NLT-181)
- Punt de fragilitat Fraass (UNE-EN 12593)
Un cop al mes i mínim tres cops durant l’execució de l’obra, i per a cada tipus i composició
diferent de betum asfàltic s’exigiran els resultats següents segons la taula 211.1 de l’article
211 de la norma PG3/75 MOD3:
- Sobre el betum original:
- Ductilitat a 25°C (NTL-126)
- Contingut d’aigua, en volum (NLT-123)
- Densitat relativa a 25°C (NLT-122)
- Punt de reblaniment, anella-bola (UNE-EN 1427)
- Contingut d’asfaltens (NLT 131)
- Contingut de parafines (UNE-EN12606-1 i 12606-2)
- Sobre el residu de pel·lícula fina:
- Variació de massa (NTL-185)
- Penetració a 25°C (NLT-124)
- Augment del punt de reblaniment, anella-bola (NLT-125)
- Ductilitat a 25°C (NTL-126)
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
A la recepció de l’obra de cada partida es realitzarà un mínim de 2 preses de mostra segons
la norma NLT-121.
Si procedeix, en el cas d’emulsions bituminoses per al reg d’imprimació i/o en el cas de reg
de curat, de cada procedència de l’àrid es prendran dues mostres segons la UNE-EN 932-1,
i de cada una caldrà determina l’ equivalent de sorra segons la UNE-EN 933-8.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN
EMULSIONS BITUMINOSES:
El Director d’Obres indicarà les mesures a adoptar en el cas de que la emulsió bituminosa
no compleixi alguna de les especificacions establertes en les taules 213.1 o 213.2 del article
213 del PG3 MOD3.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’ INCOMPLIMENT EN
BETUMS ASFÀLTICS I MODIFICATS:
La interpretació del resultat de l’assaig de penetració seguirà els següents criteris
Per a cada tipus de betum es defineixen 2 intervals d’acceptació:
- B 60/70:
- Interval menor (límit inferior/superior: 63/67
- Interval patró (límit inferior/superior): 60/70
- B 55/70:
- Interval menor (límit inferior/superior: 58/67
- Interval patró (límit inferior/superior): 55/70

PCTP-25

TEXT REFÓS DEL PROJECTE CONSTRUCTIU D'URBANITZACIÓ DEL SECTOR PAU-16 AL TERME MUNICIPAL D'ALCOLETGE (SEGRIÀ)

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- Si la penetració obtinguda segons NLT-124 esta compresa en l’interval menor s’ acceptarà
la partida de betum corresponent.
- Si no compleix aquesta condició, es realitzaran tres assaigs mé s amb la mateixa mostra i
es calcularà el valor mig sencer més pròxim de les penetracions obtingudes. S’acceptarà la
partida de betum sempre que aquest valor mig estigui dins de l’interval patró.
No s’acceptarà la partida de betum que incompleixi alguna de les condicions indicades.
B06 - FORMIGONS DE COMPRA
B064 - FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0641080,B0641090,B0641050.
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 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-8090-100)
- 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.
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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/AW, 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:
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- 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:
┌─────────────────────────────────────────────────────────
───┐
│ 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 │

1571AP0TR-PCTP01-R0.doc

└─────────────────────────────────────────────────────────
───┘
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.
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.
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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 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:
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- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre
de plantes <= 2
- Massissos:
- Temps de formigonament <= 1 setmana
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d’un lot procediran del mateix
subministrador, i tindran la mateixa dosificació.
En cas de disposar d’un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors
anteriors multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia per al que s’ha
efectuat el reconeixement, conforme als apartats 5.1 o 6 de l’annex 19 de la EHE-08.
Control 100x100 (EHE-08): Serà d’aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci
abans del subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es comprova
determinant la mateixa en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la
resistència caracterí stica real.
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que
disposin d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s’utilitzin en:
- Elements d’edificis de vivendes d’una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres
- Elements d’edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums
inferiors a 6,00 metres
Haurà de complir, a més, que l’ambient sigui I o II, i que en el projecte s’hagi adoptat una
resistència de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2.
La D.F 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.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
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, EN
FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
No s’ha d’acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les
condicions del plec.
Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir
dels valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N
pastades controlades d’acord amb:
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): <= 30
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia
conforme l’apartat 5.1 de l’annex 19 de la EHE-08: N >= 1
- Altres casos: N >= 3
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 35 y <= 50
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia
conforme l’apartat 5.1 de l’annex 19 de la EHE-08: N >= 1
- Altres casos: N >= 4
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 50
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia
conforme l’apartat 5.1 de l’annex 19 de la EHE-08: N >= 2
- Altres casos: N >= 6
La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l’obra sotmesa a
control. Un cop efectuats els assaigs, s’ ordenaran els valors mitjos, xi, de les
determinacions de resistència obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades:
x1 <= x2 <= … <= xn
En els casos en que el formigó estigui en possessió d’un distintiu de qualitat oficialment
reconegut, s’acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà com un control d’identificació,
per tant els criteris d’acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinença del

1571AP0TR-PCTP01-R0.doc

TEXT REFÓS DEL PROJECTE CONSTRUCTIU D'URBANITZACIÓ DEL SECTOR PAU-16 AL TERME MUNICIPAL D'ALCOLETGE (SEGRIÀ)

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

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
B065 - FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0651680,B0652150.
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.
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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 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-8090-100)
- 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
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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/AW, 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
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- 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:
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- 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.
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.
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
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- 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
- Massissos:
- Temps de formigonament <= 1 setmana
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d’un lot procediran del mateix
subministrador, i tindran la mateixa dosificació.
En cas de disposar d’un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors
anteriors multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia per al que s’ha
efectuat el reconeixement, conforme als apartats 5.1 o 6 de l’annex 19 de la EHE-08.
Control 100x100 (EHE-08): Serà d’aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci
abans del subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es comprova
determinant la mateixa en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la
resistència caracterí stica real.
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que
disposin d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s’utilitzin en:
- Elements d’edificis de vivendes d’una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres
- Elements d’edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums
inferiors a 6,00 metres
Haurà de complir, a més, que l’ambient sigui I o II, i que en el projecte s’hagi adoptat una
resistència de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2.
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La D.F 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.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
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, EN
FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
No s’ha d’acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les
condicions del plec.
Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir
dels valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N
pastades controlades d’acord amb:
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): <= 30
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia
conforme l’apartat 5.1 de l’annex 19 de la EHE-08: N >= 1
- Altres casos: N >= 3
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 35 y <= 50
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia
conforme l’apartat 5.1 de l’annex 19 de la EHE-08: N >= 1
- Altres casos: N >= 4
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 50
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia
conforme l’apartat 5.1 de l’annex 19 de la EHE-08: N >= 2
- Altres casos: N >= 6
La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l’obra sotmesa a
control. Un cop efectuats els assaigs, s’ ordenaran els valors mitjos, xi, de les
determinacions de resistència obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades:
x1 <= x2 <= … <= xn
En els casos en que el formigó estigui en possessió d’un distintiu de qualitat oficialment
reconegut, s’acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà com un control d’identificació,
per tant els criteris d’acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinença del
formigó del lot a una producció molt controlada, amb una resistència certificada i estadí
sticament avaluada amb un nivell de garantia molt exigent.
Si el formigó no disposa de distintiu, s’acceptarà si:
f(x) = x – K2rN >= fck
on:
- f(x) Funció d’acceptació
- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades
- K2 Coeficient:
Coeficient:
- Número de pastades:
- 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85
- 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67
- 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55
- 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43
- rN: Valor del recorregut mostral definit com a: rN = x (N) – x (1)
- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte
Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d’obra o
són subministrats de forma contínua per la mateixa central de formigó preparat, en els que
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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
B07 - MORTERS DE COMPRA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0704200,B0714000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials.
S'han considerat els tipus següents:
- Morter adhesiu
- Morter sintètic de resines epoxi
- Morter refractari
- Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres
- Morter de ram de paleta
El morter d'anivellament és una barreja de granulats fins, ciment i additius orgànics, que al
afegir-li aigua forma una pasta fluida per escampar sobre terres existents i fer una capa de 2
a 5 mm de gruix de superfície plana i horitzontal amb acabat porós.
El morter refractari és un morter de terres refractàries i aglomerant específic per a resistir
altes temperatures, utilitzat per a la col·locació de maons refractaris a forns, llars de foc, etc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:
Mescla de conglomerants càrregues minerals i additius orgà nics que donen com a resultat
una pasta adequada per a fixar revestiments ceràmics en terres i parets situats en exterior o
interior.
S'han considerat els tipus següents:
- Adhesiu cimentós (C): Mescla de conglomerants hidràulics, additius orgànics i cà rregues
minerals, que s’han de barrejar amb aigua just abans d’utilitzar-se.
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- Adhesiu en dispersió (D): Mescla de conglomerant orgànic en forma de polímer en
dispersió aquosa, additius orgànics i càrregues minerals, que es presenta llesta per a ser
utilitzada.
- Adhesiu de resines reactives (R): Mescla de resines sintètiques, additius orgànics i
càrregues minerals que el seu enduriment resulta d’una reacció química, poden presentarse en forma d’un o més components.
S’han considerat les classes següents, en funció de les caracterí stiques addicionals:
- 1: Normal
- 2. Millorat (compleix amb els requisits per a les característiques addicionals)
- F: D’adormiment ràpid
- T: Amb lliscament reduït
- E: Amb temps obert perllongat (només per a adhesius cimentosos millorats i adhesius en
dispersió millorats).
ADHESIU CIMENTÓS (C):
Característiques dels adhesius d’adormiment normal:
- Adherència inicial (EN 1348): >= 0,5 N/mm2
- Adherència després d’immersió en aigua (EN 1348): >= 0,5 N/mm2
- Adherència després d’envelliment amb calor (EN 1348): >= 0,5 N/mm2
- Adherència després de cicles gel-desgel (EN 1348): >= 0,5 N/mm2
- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Els adhesius d’adormiment ràpid, han de complir a més:
- Adherència inicial (EN 1348): >= 0,5 N/mm2 (antes de las 24 h)
- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 10 min)
Característiques especials:
- Lliscament (EN 1308): <= 0,5 mm
Característiques addicionals:
- Alta adherència inicial (EN 1348): >= 1 N/mm2
- Alta adherència després d’immersió en aigua (EN 1348): >= 1 N/mm2
- Alta adherència després d’envelliment amb calor (EN 1348): >= 1 N/mm2
- Alta adherència inicial després de cicles de gel-desgel (EN 1348): >= 1 N/mm2
- Temps obert ampliat: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)
ADHESIUS EN DISPERSIÓ (D):
Característiques fonamentals :
- Adherència inicial (EN 1324): >= 1 N/mm2
- Adherència després d’envelliment amb calor (EN 1324): >= 1 N/mm2
- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Característiques especials:
- Lliscament (EN 1308): <= 0,5 mm
Característiques addicionals:
- Adherència després d’immersió en aigua (EN 1324): >= 0,5 N/mm2
- Adherència a alta temperatura (EN 1324): >= 1 N/mm2
- Temps obert ampliat: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)
ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R):
Característiques fonamentals :
- Adherència inicial (EN 12003): >= 2 N/mm2
- Adherència després d’immersió en aigua (EN 12003): >= 2 N/mm2
- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Característiques especials:
- Lliscament (EN 1308): <= 0,5 mm
Característiques addicionals:
- Adherència després del xoc tèrmic (EN 12003): >= 2 N/mm2
MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI:
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El morter sintètic de resines epoxi és un morter obtingut a partir d'una mescla de granulats
inerts i d'una formulació epoxi en forma de dos components bàsics: una resina i un
enduridor.
La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l’ús a que es destini el morter i la
temperatura ambient i superficials del lloc on es col· loqui. Aquesta formulació ha de ser
aprovada per la DF.
Mida màxima del granulat: <= 1/3 del gruix mitjà de la capa de morter
Mida mínima del granulat: >= 0,16 mm
Proporció granulat/resina (en pes) (Q): 3 <= Q <= 7
MORTER POLIMÈRIC:
El morter polimèric es un producte a base de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i
fibres de poliamida, d'alta resistència mecànica que s'utilitza per a la reparació i
regularització d'elements de formigó.
Granulometria: 0 - 2 mm
Resistència a compressió a 28 dies : 5 - 6 kN/m2
Resistència a flexotracció a 28 dies : 90 - 120 kg/m2
MORTER DE RAM DE PALETA:
Mescla formada per un o varis conglomerants inorgà nics, granulats, aigua i addicions o
additius (en el seu cas), per a fàbriques d’obra ceràmica (façanes, murs, pilars, envans) com
a material d’unió i rejuntat.
S'han considerat els tipus següents:
- Morter d’ us corrent (G): sense característiques especials
- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima del granulat
menor o igual al valor que figura especificat
- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i sec), es
inferior o igual al valor que figura especificat
La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resistència a
compressió mínima declarada per el fabricant en N/mm2.
En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els components de la
mescla, en volum o en pes.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant,
assajades segons la norma corresponent:
- Característiques dels morters frescos:
- Temps d’us (EN 1015-9)
- Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1%
- Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s’ han utilitzat granulats porosos
- Característiques dels morters endurits:
- Resistència a compressió (EN 1015-11)
- Resistència d’unió (adhesió) (EN 1052-3)
- Absorció d’ aigua (EN 1015-18)
- Permeabilitat al vapor d’aigua (EN 1745)
- Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10)
- Conductivitat tèrmica (EN 1745)
- Durabilitat (resistència als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les disposicions que
li siguin aplicables)
- Característiques addicionals per als morters lleugers:
- Densitat (EN 1015-10): <= 1300 kg/m3
- Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines:
- Mida màxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm
- Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9)
- Reacció davant del foc:
- Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%: Classe A1
- Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%: Classe segon s UNE-EN 13501-1
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: en envasos tancats hermèticament.
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el
terra i protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials.
Temps màxim d'emmagatzematge:
- Morter adhesiu: 1 any
- Morter amb resines sintètiques o morter polimèric: 6 mesos
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:
UNE-EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.
UNE-EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y
especificaciones.
MORTER DE RAM DE PALETA:
UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones para los morteros de albañilería. Parte 2: Morteros
para albañilería.
MORTER SEC, D’ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADHESIU PER
RAJOLES CERÀMIQUES:
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE,
segons el sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat
7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos per a la construcció:
- Sistema 3: Declaració de conformitat del fabricant i Assaig inicial de tipus
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Nom del producte
- Marca del fabricant i lloc d’origen
- Data i codi de producció, caducitat i condicions d’emmagatzematge
- Referència a la norma UNE-EN 12004
- Tipus d’adhesiu, designat segons l’apartat 6 de la norma UNE-EN 12004
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
- Instruccions d’us:
- Proporcions de la mescla
- Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en
que està llest per a ser aplicat
- Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de fer la
mescla
- Mètode d’aplicació
- Temps obert
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- Temps que cal esperar des del rejuntat fins que es permeti la circulació
- Àmbit d’aplicació
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE
RAM DE PALETA:
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE,
segons el sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat
7.2.1 del CTE:
- Productes per a murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * Morter amb una
composició i sistema de fabricació escollits pel fabricant per tal d'obtenir les propietats
especificades (concepte de prestació):
- Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la
Producció en Fàbrica
- Productes per a murs, pilars i particions (morters prescrits*). * Morter que es fabrica en
unes proporcions predeterminades i que les seves propietats depenen de les proporcions
dels components que s'han declarat (concepte de recepta):
- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Referència a la norma UNE-EN 998-2
- Nom del fabricant
- Codi o data de fabricació
- Tipus de morter
- Temps d’us
- Contingut en clorurs
- Contingut en aire
- Proporció dels components (morters prescrits)
- Resistència a compressió o classe de resistència a compressió
- Resistència d’unió (adhesió)
- Absorció d’aigua
- Permeabilitat al vapor d’aigua
- Densitat
- Conductivitat tèrmica
- Durabilitat
- Mida màxima del granulat
- Temps obert o temps de correcció
- Reacció davant el foc
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER SEC,
D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES:
A l'envàs hi ha de figurar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions d'utilització
- Composició i característiques del morter
OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA:
Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del
fabricant, segons les exigències del plec de condicions.
Abans de l’inici de l’obra, i amb freqüència setmanal durant la seva execució, es
comprovarà la consistència del morter mitjançant el mètode establert a la UNE EN 1015-4, i
es prepararà una sèrie de 3 provetes prismàtiques de 4x4x16 cm per tal d’obtenir la
resistència a compressió (UNE-EN 1015-11)
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA:
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la UNE-EN
1015-11.
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INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT, EN
MORTERS DE RAM DE PALETA:
No es podran utilitzar a l’obra morters sense el corresponent certificat de garantia del
fabricant, d’ acord a les condicions exigides.
El valor de resistència a compressió obtingut ha de correspondre a les especificacions de
projecte:
- Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptarà el lot.
- Si resulta inferior al 90% s'encarregarà un càlcul estructural que determini el coeficient de
seguretat del element corresponent. S'acceptarà el lot si aquest coeficient no és inferior al
90 % del previst en el projecte.
B09 - ADHESIUS
B090 - ADHESIUS D'APLICACIÓ UNILATERAL
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0907100.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Adhesius que només requereixen escampar-se a una de les cares dels elements a unir.
S'han considerat els següents tipus:
- En dispersió aquosa
- Aquós en dispersió vinílica
- En solució alcohòlica
- De poliuretà bicomponent
- De poliuretà (un sol component)
- De PVC
- De resines epoxi
- Bipolímer acrílic en dispersió aquosa per a col·locació de plaques de poliestirè
EN DISPERSIÓ AQUOSA:
Adhesiu de resines sintètiques per a la col·locació de paviments de PVC i revestiments
tèxtils.
Ha de ser de fàcil aplicació, tenir una gran força adhesiva inicial i no ser inflamable ni tòxic.
Densitat a 20°C: <= 1,24 g/cm3
Contingut sòlid: Aprox. 70%
Rendiment: 250 - 350 g/m2
AQUÓS EN DISPERSIÓ VINÍLICA:
Adhesiu per a la col·locació de revestiments murals i papers vinílics.
No ha de de ser inflamable ni tòxic.
Densitat: 1,01 g/cm3
Rendiment: Aprox. 200 g/m2
Temperatura de treball: >= 5°C
EN SOLUCIÓ ALCOHÒLICA:
Adhesiu de resines sintètiques en solució alcohòlica, per a la col·locació de paviments tèxtils
lleugers.
Ha de ser de fàcil aplicació i tenir una gran força adhesiva inicial.
Densitat a 20°C: 1,5 g/cm3
Contingut sòlid: 84 - 86
Rendiment: Aprox. 450 g/m2
DE POLIURETÀ BICOMPONENT:
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Adhesiu de poliuretà bicomponent, per a la col·locació de paviments de goma.
Ha de ser de fàcil aplicació, exempt de dissolvents i no inflamable.
DE POLIURETÀ (UN SOL COMPONENT):
Adhesiu format per un aglomerant de resines hidroxilades soles o modificades, que
catalitzen en ésser mesclades amb un isocianat.
Característiques de la pel·lícula líquida:
- La mescla preparada, després de tres minuts d'agitació (INTA 163.203) no ha de tenir
grumolls, pallofes ni dipòsits durs
- Temperatura d'inflamació (INTA 160.232 A): >= 30°C
- Rendiment per a una capa superior a 150 micres: > 1 m2/kg
- Temperatura d'enduriment: >= 15°C
- Temps d'aplicació a 20°C: > 3 h
Resistència química de la pel·lícula seca:
- Àcid cítric, 10%: 15 dies
- Àcid làctic, 5%: 15 dies
- Àcid acètic, 5%: 15 dies
- Oli de cremar: Cap modificació
- Xilol: Cap modificació
- Clorur sòdic, 10%: 15 dies
- Aigua: 15 dies
PVC:
Adhesiu preparat per a la unió de materials de PVC.
Ha de ser de fàcil aplicació i tenir una gran força adhesiva inicial.
Ha de tenir bona estabilitat dimensional als canvis de temperatura i no ha de produir olors
molestes.
Temps de pre-assecatge en condicions normals: <= 1 min
Resistència a la compressió: > 10 N/mm2
Resistència a la tracció: > 18 N/mm2
DE RESINES EPOXI:
Adhesiu de resines epoxi bicomponent, per a la col·locació de paviments de goma i
revestiment de PVC.
Ha de ser resistent a la humitat, a la calor, als olis, als dissolvents, als àcids i als àlcalis
diluïts.
La mescla dels dos components s'ha de fer amb la mateixa proporció.
Temps d'aplicació a 20°C: 3 - 4 h
BIPOLÍMER ACRÍLIC EN DISPERSIÓ AQUOSA:
Adhesiu de pasta aquosa, format per càrregues minerals i additius i com a lligant principal,
un copolímer acrílic en dispersió.
Ha de ser apte per a barrejar-se amb el ciment.
Extracte sec a 105°C: 75 - 78
Contingut de cendres a 450°C: 65 - 68
Toleràncies:
- Densitat: ± 0,1%
- Extracte sec: ± 3%
- Contingut de cendres: ± 3%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En envasos hermèticament tancats.
A cada envàs hi ha de figurar les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
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- Identificació del producte
- Data de caducitat
- Pes net o volum del producte
- Instruccions d'ús
- Limitacions d'ús (temperatura, materials, etc.)
- Toxicitat i inflamabilitat
- Temps d’assecat
- Rendiment
Per adhesius de dos components:
- Proporció de la mescla
- Temps d'inducció de la mescla
- Vida de la mescla
Per adhesius de PVC, el fabricant ha de facilitar les dades següents:
- Color
- Densitat
- Viscositat
- Contingut sòlid
Emmagatzematge: En el seu envàs, en locals ventilats, sense contacte amb el terreny.
Temperatura d'emmagatzematge:
- Dispersió aquosa, dispersió vinílica: >= 10°C
- Solució alcohólica, poliuretà, PVC, resines epoxi: 5°C - 30°C
Per a adhesiu aquós en dispersió vinílica el temps màxim d'emmagatzematge és 1 any a
partir de la data de fabricació.

ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:
El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, grans,
rugositats o esquerdes, no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials.
La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions de
les taules I i II de la UNE 37-506.
Resisténcia a la tracció (UNE 37-504):
- Qualitat G1 o G2: 1770 N/mm2
- Qualitat G3: 1570 N/mm2
Adherència del recobriment (UNE 37-504): Ha de complir
Puresa del zinc (UNE 37-504): >= 98,5%
Toleràncies:
- Diàmetre: ± 2% diàmetre nominal
FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT:
Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment
orgànic de PVC aplicat per extrusió o sinterització.
El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de la UNE 36-732.
La concentricitat i la adherencia del recobriment de PVC ha de complir les especificacions
del article 6.5 UNE 36-732.
Característiques del galvanitzat: G-1B (UNE 37-506)
Resistència a la tracció:
- Qualitat recuit: =< 600 N/mm2
- Qualitat dur: > 600 N/mm2
Toleràncies:
- Diàmetre: taula 1 UNE 36-732

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

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.

B0A - FERRETERIA
B0A1 - FILFERROS

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra

B0A14200.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

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).

Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge.
S'han considerat els tipus següents:
- Filferro d'acer
- Filferro d'acer galvanitzat
- Filferro d'acer plastificat
- Filferro recuit
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de ser de secció constant i uniforme.
Ha de complir les especificacions de la norma UNE 36722.
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B0A3 - CLAUS

UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica.
UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0A6 - TACS I VISOS

B0A31000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Conjunt d'una peça per a encastar (tac) i un cargol o un vis. El sistema de subjecció del tac
pot ser per adherència química o per expansió produida per la deformació de la peça en ser
comprimida pel cargol.
S'han considerat els següents tipus:
- Tac d'expansió de niló i vis d'acer
- Tac d'expansió d'acer, amb vis, volandera i femella del mateix material
- Fixació mecànica formada per una base metàl·lica cargolada, vis d'acer, beina de PVC,
volanderes d'estanquitat i tap de cautxú
- Tac químic format per una ampolla amb resina, cargol, volandera i femella
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i als esforços que ha de suportar.
Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar
els elements.
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió.
Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles.
El perfil de la femella ha de ser segons el seu diàmetre (UNE 17-008).
Cementació del vis: > 0,1 mm
TAC QUÍMIC:
L'ampolla ha de ser de vidre i estanca.
Ha de contenir un adhesiu de dos components: una resina de reacció i un enduridor
d'aplicació en fred.
El cargol ha de ser d'acer zincat. Ha de dur una marca per tal de conèixer la seva profunditat
d'ús. El cap de l'extrem lliure ha de ser compatible amb l'adaptador de la perforadora.
Diàmetre de l'ampolla: 14 mm
Temps d'enduriment segons temperatura ambient:
> 20°C: 10 min
10°C - 20°C : 20 min
0°C - 10°C: 1 h
- 5°C - 0°C: 5 h
VOLANDERES:
Diàmetre interior de la volandera:
- Diàmetre del cargol 10 mm: 11 mm
- Diàmetre del cargol 11 mm: 13 mm

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Elements metàl·lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes.
S'han considerat els elements següents:
- Gafes de pala i punta
- Claus d'impacte
- Claus d'acer
- Claus de coure
- Claus d'acer galvanitzat
- Tatxes d'acer
Claus són tijes metàl·liques, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre.
Tatxes són claus curts amb la cabota grossa i plana.
Gafes de pala i punta són claus grans i plans amb la cabota formada al doblegar la tija,
utilitzats per a unir els bastiments amb les parets.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir.
Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular.
Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-033,
UNE 17-034, UNE 17-035 i UNE 17-036.
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:
El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de
tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials.
Protecció de galvanització: >= 275 g/m2
Puresa del zinc, en pes: >= 98,5%
Toleràncies dels claus i tatxes:
- Llargària: ± 1 D
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa d'obligat compliment per a les gafes de pala i punta.
CLAUS I TATXES:
UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas.
UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas.
UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha.
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Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessàries per a
la seva correcta col·locació en capses, on han de figurar:
- Identificació del fabricant
- Diàmetres
- Llargàries
- Unitats
- Instruccions d'ús
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Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
B0B - ACER I METALL EN PERFILS O BARRES
B0B2 - ACER EN BARRES CORRUGADES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0B2A000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Acer per a armadures passives d’elements de formigó:
S'han considerat els elements següents:
- Barres corrugades
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat de
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta
ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la
Comunitat Europea.
Els productes d’acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni
fissures.
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol
altre matèria perjudicial.
Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d’armadures bàsiques
electrosoldades en gelosia.
Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals,
uniformement distribuïdes al llarg de tota la llargària. Dins de cada fila, les corrugues han
d’estar uniformement espaiades.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant,
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Diàmetre nominal: s’ha d’ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080.
- Diàmetres nominals <= 10,00 mm: Variació en intervals de mig mm
- Diàmetres nominals > 10,00 mm: Variació en unitats senceres de mm
- Dimensions i geometria de les corrugues: Ha de complir l’especificat en l’apartat 7.4.2 de
la UNE-EN 10080.
- Mas sa per metre: El valor nominal ha de ser l’especificat en la taula 6 de la UNE-EN
10080, en relació amb el diàmetre nominal i l’àrea nominal de la secció transversal
- Secció equivalent: >= 95,5% Secció nominal
- Aptitud al doblegat:
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- 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 156301): No s’ha d’apreciar trencaments o fissures
Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080):
- Tensió d'adherència:
- D < 8 mm: >= 6,88 N/mm2
- 8 mm <= D <= 32 mm: >= (7,84-0,12 D) N/mm2
- D > 32 mm: >= 4,00 N/mm2
- Tensió de última d'adherència:
- D < 8 mm: >= 11,22 N/mm2
- 8 mm <= D <= 32 mm: >= (12,74-0,19 D) N/mm2
- D > 32 mm: >= 6,66 N/mm2
- Composició química (% en massa):
+---------------------------------------------------------+
¦
¦ C ¦ Ceq ¦ S ¦ P ¦ Cu ¦ N ¦
¦
¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦
¦Colada ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦
¦Producte ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦
+---------------------------------------------------------+
Ceq = Carboni equivalent
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni
equivalent disminueix en un 0,02% en massa.
Les caracterí stiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.
BARRES I ROTLLES D’ACER CORRUGAT SOLDABLE:
El producte s’ha de designar segons l’especificat en l’apartat 5.1 de la UNE-EN 10080:
- Descripció de la forma
- Referència a la norma EN
- Dimensions nominals
- Classe tècnica
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant,
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les
especificacions de l’apartat 7.4.2 de la norma UNE-EN 10080.
- Característiques mecàniques de les barres:
- Acer soldable (S)
- Allargament total sota càrrega màxima:
- Acer subministrat en barres: >= 5,0%
- Acer subministrat en rotlles: >= 7,5%
- Acer soldable amb característiques especials de ductilitat (SD):
- Allargament total sota càrrega màxima:
- Acer subministrat en barres: >= 7,5%
- Acer subministrat en rotlles: >= 10,0%
- Resistència a fatiga: Ha de complir l’especificat la taula 32.2.d de la EHE-08
- Deformació alternativa: Ha de complir l’especificat la taula 32.2.e de la EHE-08
+----------------------------------------------------------+
¦Designació¦ Lím.elàstic ¦ Càrrega ¦Allargament ¦ Relació ¦
¦
¦ fy
¦unitaria ¦ al
¦ fs/fy ¦
¦
¦
¦trencament¦trencament ¦
¦
¦
¦ N/mm2 ¦fs(N/mm2) ¦
¦
¦
¦----------¦-------------¦----------¦------------¦---------¦
¦ B 400 S ¦ >= 400 ¦ >= 440 ¦ >= 14% ¦ >= 1,05 ¦
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¦ 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:

1571AP0TR-PCTP01-R0.doc

- Malles simples: dmin <= 0,6 dmáx
(dmin: diàmetre nominal de l’armadura transversal, dmáx: diàmetre nominal de l’armadura
més gruixuda)
- Malles elements aparellats: 0,7 ds <= dt <= 1,25 ds
(ds: diàmetre nominal de les armadures simples; dt: diàmetre 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
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- 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
B0B3 - MALLES ELECTROSOLDADES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0B34133.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Acer per a armadures passives d’elements de formigó:
S'han considerat els elements següents:
- Malla electrosoldada
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat de
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta
ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la
Comunitat Europea.
Els productes d’acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni
fissures.
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol
altre matèria perjudicial.
Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d’armadures bàsiques
electrosoldades en gelosia.
Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals,
uniformement distribuïdes al llarg de tota la llargària. Dins de cada fila, les corrugues han
d’estar uniformement espaiades.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant,
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Diàmetre nominal: s’ha d’ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080.
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- 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 156301): No s’ha d’apreciar trencaments o fissures
Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080):
- Tensió d'adherència:
- D < 8 mm: >= 6,88 N/mm2
- 8 mm <= D <= 32 mm: >= (7,84-0,12 D) N/mm2
- D > 32 mm: >= 4,00 N/mm2
- Tensió de última d'adherència:
- D < 8 mm: >= 11,22 N/mm2
- 8 mm <= D <= 32 mm: >= (12,74-0,19 D) N/mm2
- D > 32 mm: >= 6,66 N/mm2
- Composició química (% en massa):
+---------------------------------------------------------+
¦
¦ C ¦ Ceq ¦ S ¦ P ¦ Cu ¦ N ¦
¦
¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦
¦Colada ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦
¦Producte ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦
+---------------------------------------------------------+
Ceq = Carboni equivalent
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni
equivalent disminueix en un 0,02% en massa.
Les caracterí stiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.
FILFERROS CORRUGATS I FILFERROS LLISOS:
Filferros corrugats son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per
a la fabricació de malles electrosoldades o armadures bàsiques electrosoldades en gelosia.
Filferros llisos son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la
fabricació d’elements de connexió en armadures bàsiques electrosoldades en gelosia.
Els dià metres nominals dels filferros corrugats s'han d'ajustar a la sèrie (mm):
5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14 mm
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant,
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Característiques mecàniques:
- B 500 T
- Límit elàstic fy: >= 500 N/mm2
- Càrrega unitària de trencament fs: >= 550 N/mm2
- Allargament al trencament: >= 8%
- Relació f/fy: >= 1,03
Les caracterí stiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.
MALLA ELECTROSOLDADA:
Armadura formada per la disposició de barres corrugades o filferros corrugats, longitudinals
i transversals, de diàmetre nominal igual o diferent, que es creuen entre sí
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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: dmin <= 0,6 dmáx
(dmin: diàmetre nominal de l’armadura transversal, dmáx: diàmetre nominal de l’armadura
més gruixuda)
- Malles elements aparellats: 0,7 ds <= dt <= 1,25 ds
(ds: diàmetre nominal de les armadures simples; dt: diàmetre 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%

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
B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
B0D2 - TAULONS

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

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0D21030.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón
estructural (EHE-08).
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Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
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Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni
descoloracions.
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les
característiques de la fusta.
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P): ): 4 <= P <= 6 kN/m3
Contingut d'humitat (UNE 56-529): <= 15%
Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C): 0,35% <= C <= 0,55%
Coeficient d'elasticitat:
- Fusta de pi: Aprox. 15000 N/mm2
- Fusta d'avet: Aprox. 14000 N/mm2
Duresa (UNE 56-534): <= 4
Resistència a la compressió (UNE 56-535):
- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 10 N/mm2
Resistència a la tracció (UNE 56-538):
- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 2,5 N/mm2
Resistència a la flexió (UNE 56-537): >= 30 N/mm2
Resistència a l'esforç tallant: >= 5 N/mm2
Resistència al clivellament (UNE 56-539): >= 1,5 N/mm2
Toleràncies:
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm
- Amplària nominal: ± 2 mm
- Gruix:
┌────────────────────────────────────────┐
│ Classe │ Gruix nominal (mm)
│
│
│─────────────────────────────│
│
│ < 50 │ 50 a 75 │ > 75 │
│
│─────────────────────────────│
│
│
Tolerància (mm)
│
│────────────────────────────────────────│
│ T1 │ ±3 │ ±4 │ +6,-3 │
│ T2 │ ±2 │ ±3 │ +5,-2 │
│ T3 │ ±1,5 │ ±1,5 │ ±1,5 │
└────────────────────────────────────────┘
- Fletxa: ± 5 mm/m
- Torsió: ± 2°
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte
directe amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
B0D3 - LLATES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0D31000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Llata de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni
descoloracions.
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les
característiques de la fusta.
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P): ): 4 <= P <= 6 kN/m3
Contingut d'humitat (UNE 56-529): <= 15%
Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C): 0,35% <= C <= 0,55%
Coeficient d'elasticitat:
- Fusta de pi: Aprox. 15000 N/mm2
- Fusta d'avet: Aprox. 14000 N/mm2
Duresa (UNE 56-534): <= 4
Resistència a la compressió (UNE 56-535):
- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 10 N/mm2
Resistència a la tracció (UNE 56-538):
- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 2,5 N/mm2
Resistència a la flexió (UNE 56-537): >= 30 N/mm2
Resistència a l'esforç tallant: >= 5 N/mm2
Resistència al clivellament (UNE 56-539): >= 1,5 N/mm2
Toleràncies:
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm
- Amplària nominal: ± 2 mm
- Gruix:
┌────────────────────────────────────────┐
│ Classe │ Gruix nominal (mm)
│
│
│─────────────────────────────│
│
│ < 50 │ 50 a 75 │ > 75 │
│
│─────────────────────────────│
│
│
Tolerància (mm)
│
│────────────────────────────────────────│
│ T1 │ ±3 │ ±4 │ +6,-3 │
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│ T2 │ ±2 │ ±3 │ +5,-2 │
│ T3 │ ±1,5 │ ±1,5 │ ±1,5 │
└────────────────────────────────────────┘
- Fletxa: ± 5 mm/m
- Torsió: ± 2°
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte
directe amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

B0D6 - PUNTALS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0D625A0,B0D629A0.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Peces cilíndriques estretes i llargues per a apuntalaments.
S'han considerat els tipus següents:
- Puntal rodó de fusta
- Puntal metàl·lic telescòpic
PUNTAL DE FUSTA:
Puntal de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i
paral·leles.
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni
descoloracions.
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les
característiques de la fusta.
No ha de tenir d'altres desperfectes que els ocasionats pel nombre màxim d'usos.
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P): ): 4 <= P <= 6 kN/m3
Contingut d'humitat (UNE 56-529): <= 15%
Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C): 0,35% <= C <= 0,55%
Coeficient d'elasticitat:
- Fusta de pi: Aprox. 15000 N/mm2
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- Fusta d'avet: Aprox. 14000 N/mm2
Duresa (UNE 56-534): <= 4
Resistència a la compressió (UNE 56-535):
- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 10 N/mm2
Resistència a la tracció (UNE 56-538):
- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 2,5 N/mm2
Resistència a la flexió (UNE 56-537): >= 30 N/mm2
Resistència a l'esforç tallant: >= 5 N/mm2
Resistència al clivellament (UNE 56-539): >= 1,5 N/mm2
Toleràncies:
- Diàmetre: ± 2 mm
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm
- Fletxa: ± 5 mm/m
PUNTAL METÀL·LIC:
Puntal metàl·lic amb mecanisme de regulació i fixació de la seva alçària.
La base i el cap del puntal cal que estiguin fets de platina plana i amb forats per a poder-lo
clavar si cal.
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.
Resistència mínima a la compressió segons l'alçària de muntatge:
┌─────────────────────────────────────────────────────────
─────┐
│
│
Llargària del puntal
│
│Alçària
muntatge│─────────────────────────────────────────────│
│
│ 3 m │ 3,5 m │ 4 m │ 4,5 m │ 5 m │
│────────────────│───────│─────────│───────│─────────│────
─────│
│
2 m │ 1,8 T │ 1,8 T │ 2,5 T │ - │ - │
│
2,5 m │ 1,4 T │ 1,4 T │ 2,0 T │ - │ - │
│
3 m │ 1 T │ 1 T │ 1,6 T │ - │ - │
│
3,5 m │ - │ 0,9 T │ 1,4 T │ 1,43 T │ 1,43 T │
│
4,0 m │ - │ - │ 1,1 T │ 1,2 T │ 1,2 T │
│
4,5 m │ - │ - │ - │ 0,87 T │ 0,87 T │
│
5 m │ - │ - │ - │ - │ 0,69 T │
└─────────────────────────────────────────────────────────
─────┘
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte
directe amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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B0D7 - TAULERS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0D71120.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Taulers encofrats.
S'han considerat els tipus següents:
- Tauler de fusta
- Tauler aglomerat de fusta
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.
Toleràncies:
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm
- Amplària nominal: ± 2 mm
- Gruix: ± 0,3 mm
- Rectitud d'arestes: ± 2 mm/m
- Angles: ± 1°
TAULERS DE FUSTA:
Tauler de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles.
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni
descoloracions.
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les
característiques de la fusta.
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P): ): 4 <= P <= 6 kN/m3
Contingut d'humitat (UNE 56-529): <= 15%
Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C): 0,35% <= C <= 0,55%
Coeficient d'elasticitat:
- Fusta de pi: Aprox. 15000 N/mm2
- Fusta d'avet: Aprox. 14000 N/mm2
Duresa (UNE 56-534): <= 4
Resistència a la compressió (UNE 56-535):
- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 10 N/mm2
Resistència a la tracció (UNE 56-538):
- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 2,5 N/mm2
Resistència a la flexió (UNE 56-537): >= 30 N/mm2
Resistència a l'esforç tallant: >= 5 N/mm2
Resistència al clivellament (UNE 56-539): >= 1,5 N/mm2
TAULERS D'AGLOMERAT DE FUSTA:
Tauler de fibres lignocel·lulòsiques aglomerades en sec per mitjà de resines sintètiques i
premsat en calent.
Ha d'estar fregat amb paper de vidre per ambdues cares.
No ha de tenir defectes superficials.
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Pes específic: >= 6,5 kN/m3
Mòdul d'elasticitat:
- Mínim: 2100 N/mm2
- Mitjà: 2500 N/mm2
Humitat del tauler (UNE 56710): >= 7%, <= 10%
Inflament en:
- Gruix: <= 3%
- Llargària: <= 0,3%
- Absorció d'aigua: <= 6%
Resistència a la tracció perpendicular a les cares: >= 0,6 N/mm2
Resistència a l'arrencada de cargols:
- A la cara: >= 1,40 kN
- Al cantell: >= 1,15 kN
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte
directe amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
B0D8 - PLAFONS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0D81680.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Plafó d'acer per a encofrat de formigons, amb una cara llisa i l'altra amb rigiditzadors per a
evitar deformacions.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de disposar de mecanismes per a travar els plafons entre ells.
La superfície ha de ser llisa i ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els elements de connexió
que calguin. No ha de tenir altres desperfectes que els ocasionats pels usos previstos.
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni
la seva posició.
La connexió entre peces ha de ser suficientment estanca per no permetre la pèrdua
apreciable de pasta pels junts.
Toleràncies:
- Planor: ± 3 mm/m, <= 5 mm/m
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el
terra, de manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra

Distància entre nusos de diàmetre màxim: >= 50 cm
MALLES METÀL·LIQUES D'ACER:
Panell mallat de xapa d'acer laminat en fred amb nervis intermedis de reforç.
El seu disseny ha de ser tal que tant la seva unió amb altres elements com el seu procés de
formigonament, no produeixi deformacions dels seus nervis ni s'alteri la seva posició.
Si s'ha de posar en contacte amb guix, aquest ha de ser neutre, o bé mesclat amb calç.
Resistència: 380 - 430 N/mm2
Límit elàstic: 300 - 340 N/mm2
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: En llocs secs i sense contacte directe amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

B0DF - ENCOFRATS ESPECIALS I CINDRIS
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
B0DF8H0B,B0DF02DP,B0DF02PP.
No hi ha normativa de compliment obligatori.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Motlles, cindris i elements especials per a la confecció d'encofrat, d'elements de formigó.
S'han considerat els següents tipus d'elements:
- Motlles circulars per a encofrats de pilar, de fusta encadellada, de lamel·les metàl·liques i
de cartró
- Motlles metàl·lics per a encofrats de caixes d'interceptors, embornals, boneres i pericons
d'enllumenat i de registre
- Cindris senzills o dobles d'entramats de fusta o de taulers de fusta
- Encofrats corbats per a paraments , amb plafons metàl·lics o amb taulers de fusta
encadellada
- Alleugeridors cilíndrics de fusta
- Malles metàl·liques d'acer, de 0,4 o 0,5 mm de gruix, per a encofrats perduts
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El seu disseny ha de ser tal que el procés de formigonament i de vibratge no produeixi
alteracions en la seva secció o en la seva posició.
Ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els elements de connexió que calguin per tal d'absorbir
els esforços propis de la seva funció.
La unió dels components ha de ser suficientment estanca per tal de no permetre la pèrdua
apreciable de pasta pels junts.
La superfície de l'encofrat ha de ser llisa i no ha de tenir altres desperfectes que els
ocasionats pels usos previstos.
Toleràncies:
- Fletxes: 5 mm/m
- Dimensions nominals: ± 5 %
- Balcament: 5 mm/m
MOTLLES I CINDRIS DE FUSTA:
La fusta ha de provenir de troncs sans de fibres rectes. No pot tenir signes de putrefacció,
corcs, nusos morts ni estelles.
Contingut d'humitat de la fusta: Aprox. 12%
Diàmetre de nusos vius: <= 1,5 cm
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B0DZ - MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0DZP600,B0DZA000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels
espais de treball a les bastides i els encofrats.
S'han considerat els següents elements:
- Tensors per a encofrats de fusta
- Grapes per a encofrats metàl·lics
- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metàl·lics
- Desencofrants
- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de
cassetons recuperables
- Bastides metàl·liques
- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics
- Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc.
- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, etc.
- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat o
apuntalament i no han de disminuir les seves característiques ni la seva capacitat portant.
Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les
toleràncies dimensionals i per a resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials,
les accions que es puguin produir sobre aquests com a conseqüència del procès de
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formigonament i, especialment, per les pressions del formigó fresc o dels mètodes de
compactació utilitzats.
Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència
suficient per a suportar les tensions a que serà sotmès durant el desencofrat o desenmotllat.
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte
quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han
rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment
TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS:
No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobriment a la superfície.
No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilització correcta.
FLEIX:
Ha de ser de secció constant i uniforme.
Amplària: >= 10 mm
Gruix: >= 0,7 mm
Diàmetre de les perforacions: Aprox. 15 mm
Separació de les perforacions: Aprox. 50 mm
DESENCOFRANT:
Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix diluït.
No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres productes
anàlegs.
Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte posterior del
formigó ni impedir l'aplicació de revestiments.
No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es tracti d'elements
que s'hagin d'unir per a treballar de forma solidària.
No ha d’alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte, ni les armadures o
l’encofrat, i no ha de produir efectes perjudicials al mediambient
S’ha de facilitar a la D.F un certificat on es reflecteixin les característiques del producte i els
seus pos sibles efectes sobre el formigó, abans de la seva aplicació
CONJUNT DE PERFILS METÀL·LICS:
Conjunt format per elements resistents que conformen l'entramat base d'un encofrat per a
sostres.
Els perfils han de ser rectes, amb les dimensions adequades a les càrregues que han de
suportar i sense més desperfectes que els deguts als usos adequats.
Els perfils han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant.
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni
la seva posició.
La connexió entre el conjunt de perfils i la superfície encofrant ha de ser suficientment
estanca per tal de no permetre la pèrdua apreciable de pasta pels junts.
Toleràncies:
- Rectitud dels perfils: ± 0,25% de la llargària
- Torsió dels perfils: ± 2 mm/m
BASTIDES:
Ha d'estar formada per un conjunt de perfils d'acer buits i de resistència alta.
Ha d'incloure tots els accessoris necessaris per tal d'assegurar-ne l'estabilitat i la
indeformabilitat.
Tots els elements que formen la bastida han d'estar protegits amb una capa d'emprimació
antioxidant.
Els perfils han de ser resistents a la torsió respecte dels diferents plans de càrrega.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
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Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el
terra, de manera que no s'alterin les seves condicions.
DESENCOFRANT:
Temps màxim d'emmagatzematge: 1 any
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón
estructural (EHE-08).
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e
Higiene en el Trabajo.
B0F - MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA
B0F1 - MAONS CERÀMICS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0F1D2A1.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Peces d’argila cuita utilitzades en el ram de paleta (faç anes vistes o revestides, estructures
portants i no portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació com a enginyeria civil)
S'han considerat els tipus següents:
En funció de la densitat aparent:
- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides
- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent
mes gran de 1000 kg/m3
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió:
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat
de no assolir-se inferior al 5%.
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la
categoria I.
En funció del volum i disposició de forats:
- Peces massisses
- Peces calades
- Peces alleugerides
- Peces foradades
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma.
Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de
color en el maó i en el conjunt de les remeses ha de complir les condicions subjectives
requerides per la DF.
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures
en els envanets i parets de la peça durant la seva manipulació o col·locació.
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Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser
colpejat i un color uniforme en fracturar-se.
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l’ordre
de llarg, ample i alt.
Volum de forats:
- Massís: <= 25%
- Calat: <= 45%
- Alleugerit: <= 55%
- Foradat: <= 70%
Volum de cada forat: <= 12,5%
Gruix total dels envanets ( relació amb el gruix total):
- Massís: >= 37,5%
- Calat: >= 30%
- Alleugerit: >= 20%
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant,
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals:
- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1): >= 5 N/mm2, >= valor declarat per el
fabricant, amb indicació de categoría I o II
- Adherència (UNE-EN 1052-3): >= valor declarat per el fabricant
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): <= valor declarat per el fabricant, amb
indicació de la seva categoria
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències davant el foc:
- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials
orgànics distribuïts de forma homogènia:
- Peces amb <= 1,0%: A1
- Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1)
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques:
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16): <= valor declarat per el fabricant, amb
indicació de la categoria
- Forma de la peça (UNE-EN 771-1)
- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN
772-3)
- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13)
- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13): El valor declarat per el fabricant ha d’estar
dins dels límits següents en funció de la categoría.
- D1: <= 10%
- D2: <= 5%
- Dm: <= desviació declarada per el fabricant en %
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)
PECES LD:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant,
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Caracterí stiques essencials:
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
- Durabilitat (resistència gel/desgel)
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals:
- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets exteriors
< a 12 mm que hagin d’anar revestides amb un lliscat:
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:

1571AP0TR-PCTP01-R0.doc

- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): El valor declarat per el fabricant ha
d’estar dins dels límits especificats a la UNE-EN 771-1 en funció de la categoria
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques:
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13): <= 1000 kg/m3
PECES HD:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant,
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Caracterí stiques essencials:
- Durabilitat (resistència gel/desgel): Indicació de la categoria en funció del grau d’exposició
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals:
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): El valor declarat per el fabricant ha
d’estar dins dels límits especificats a la UNE-EN 771-1 en funció de la categoria
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques:
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13): >= 1000 kg/m3
Característiques essencials en peces per a us en cara vista o en barreres anticapil·laritat:
- Absorció d’aigua: <= valor declarat per el fabricant
- Cara vista (UNE-EN 771-1)
- Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7)
Caracterí stiques complementàries:
- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) : <= valor declarat per el fabricant
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica.
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en
contacte amb terres que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin
modificar les seves característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.).
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas
de arcilla cocida.
UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte
1: Piezas de arcilla cocida.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes.
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)
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- Absorció d’aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE,
segons el sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat
7.2.1 del CTE:
- 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 EN 771-1
- Descripció de producte: nom generic , material, dimensions, .. i us al que va destinat.
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 771-1
B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
B7B - GEOTEXTILS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B7B11E20,B7B11S00.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Làmina formada per feltres de teixits sintètics.
S'han considerat els materials següents:
- Feltre de polipropilè format per filaments sintètics no teixits lligats mecànicament
- Feltre de poliester termoestable fet amb fibres de poliester sense teixir, consolidat
mecànicament mitjançant punxonament
- Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 30% de fibres de polietilè, sense teixir,
termosoldat
- Feltre teixit de fibres de polipropilè
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La funció principal del geotèxtil pot ser:
- F: Filtració
- S: Separació
- R: Reforç
- D: Drenatge
- P: Protecció
Un geotèxtil pot ser apte per varies funcions.
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La funció de separació no es pot especificar sola, ha d’anar amb la de filtració o reforç.
La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser
rectes.
Ha de ser resistent a la perforació i als esforços de tracció en el seu pla.
Ha de ser permeable a l'aigua i al vapor.
Ha de resistir l'acció dels agents climàtics i de les substàncies actives naturals del sòl.
Els geotèxtils que no s’hagin sotmès a l’assaig de resistència a la intempèrie s’han de cobrir
abans de 24 h des de la seva col.locació.
Les característiques exigides per als geotèxtils estan en funció de l’ús i venen regulats per la
norma corresponent. La relació ús-norma-funcions és la següent:
- UNE-EN 13249: Carreteres i altres zones de trànsit, excepte vies ferrovià ries i capes de
rodadura asfàltica): F, R, F+S, F+R+S
- UNE-EN 13250: Construccions ferroviàries: F, R, F+S, F+R+S
- UNE-EN 13251: Moviments de terres, fonaments i estructures de contenció: F, R, F+S,
R+S, F+R, F+R+S
- UNE-EN 13252: Sistemes de drenatge: F, D, F+S, F+D, F+S+D
- UNE-EN 13253: Obres per al control de l’erosió: protecció costera i revestiment de
talussos: F, R, F+S, R+S, F+R, F+R+S
- UNE-EN 13254: Construcció d’embassaments i presses: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P,
F+R+S
- UNE-EN 13255: Construcció de canals: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S
- UNE-EN 13256: Construcció de túnels i estructures subterrànies: P
- UNE-EN 13257: Abocadors de residus sòlids: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S
- UNE-EN 13265: Contenidors de residus líquids: F, R, P, F+R, R+P
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant,
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Massa per unitat de superfície (UNE EN 965)
- Característiques essencials:
- Resistència a la tracció (UNE-EN ISO 10319)
- Durabilitat (UNE EN corresponent segons l’ús)
- Característiques complementàries:
- Deteriorament durant la instal.lació (ENV ISO 10722-1)
- Resistència a la intempèrie (EN 12224), excepte en túnels
- Allargament a la càrrega màxima (EN ISO 10319), en drenatge
- Característiques complementàries per a condicions d’us específiques:
- Resistè ncia a la tracció d’unions i costures (EN ISO 10321)
- Resistència al envelliment químic (ENV ISO 12960, ENV ISO 13438, ENV 12447)
- Resistència a la degradació microbiològica (EN 1225)
- Abrasió (UNE ISO 13427), en construccions ferroviàries
- Característiques de fricció (EN ISO 12957-1 i 2), en drenatge
Funció: Filtració (F).
- Característiques essencials:
- Resistència a la perforació dinàmica (EN 918)
- Dimensió d’obertura característica (EN ISO 12956)
- Permeabilitat a l’a igua perpendicularment al pla (EN ISO 11058)
- Característiques complementàries:
- Allargament a la cà rrega màxima (EN ISO 10319)
- Característiques complementàries per a condicions d’us específiques:
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (EN ISO 12236)
- Característiques de fricció (EN ISO 12957-1 i 2), excepte en drenatge
Funció: Reforç (R) o Reforç i Separació (R+S):
- Característiques essencials:
- Allargament a la cà rrega màxima (EN ISO 10319)
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- Punxonament estàtic (assaig CBR) (EN ISO 12236)
- Resistència a la perforació dinàmica (EN 918)
- Característiques complementàries:
- Característiques de fricció (EN ISO 12957-1 i 2)
- Fluència en tracció (EN ISO 13431), excepte en carreteres
- Permeabilitat a l’a igua perpendicularment al pla (EN ISO 11058)
- Característiques complementàries per a condicions d’us específiques:
- Fluència en tracció (EN ISO 13431), en carreteres
Funció: Filtració i Separació (F+S):
- Característiques essencials:
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (EN ISO 12236)
- Resistència a la perforació dinàmica (EN 918)
- Dimensió d’obertura característica (EN ISO 12956)
- Permeabilitat a l’a igua perpendicularment al pla (EN ISO 11058)
Funció : Reforç i Filtració (R+F) o Filtració, Reforç i Separació (F+R+S):
- Característiques essencials:
- Allargament a la cà rrega màxima (EN ISO 10319)
- Resistència a la perforació dinàmica (EN 918)
- Dimensió d’obertura característica (EN ISO 12956)
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (EN ISO 12236), excepte en moviments de terres i
fonaments
- Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (EN ISO 11058), excepte en moviments
de terres i fonaments
Funció: Drenatge (D):
- Característiques essencials:
- Capacitat de fluxe d’aigua en el pla (EN ISO 12958)
- Característiques complementàries:
- Fluència en tracció (EN ISO 13431)
Funció: Filtració i drenatge (F+D):
- Característiques essencials:
- Resistència a la perforació dinàmica (EN 918)
- Capacitat de fluxe d’aigua en el pla (EN ISO 12958)
- Dimensió d’obertura característica (EN ISO 12956)
- Permeabilitat a l’a igua perpendicularment al pla (EN ISO 11058)
Funció: Filtració, separació i drenatge (F+S+D):
- Característiques essencials:
- Resistència a la perforació dinàmica (EN 918)
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (EN ISO 12236)
- Capacitat de fluxe d’aigua en el pla (EN ISO 12958)
- Dimensió d’obertura característica (EN ISO 12956)
- Permeabilitat a l’a igua perpendicularment al pla (EN ISO 11058)
Funció: Protecció (P):
- Característiques essencials:
- Allargament a la cà rrega màxima (EN ISO 10319)
- Resistència a la perforació dinàmica (EN 918)
- Eficàcia de la protecció: (EN 13719 i EN 14574)
- Característiques complementàries per a condicions d’us específiques:
- Característiques de fricció (EN ISO 12957-1 i 2)
Funció: Reforç i Protecció (R+P):
- Característiques essencials:
- Allargament a la cà rrega màxima (EN ISO 10319)
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (EN ISO 12236)
- Resistència a la perforació dinàmica (EN 918)
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- Eficàcia de la protecció: (EN 13719 i EN 14574)
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:
Subministrament: Empaquetat en rotlles, sense unions.
Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició
horitzontal amb un màxim de 5 filades posades en la mateixa direcció, entre 5°C i 35°C, en
llocs protegits del sol, la pluja i la humitat.
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE,
segons el sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat
7.2.1 del CTE:
Per als elements amb funció de filtració, reforç, drenatge o protecció:
- Sistema 2+: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat del control de
producció en fàbrica emès per l’organisme d’inspecció
Per als elements amb funció de separació:
- Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Identificació del producte
- Massa nominal en kg
- Dimensions
- Massa nominal per unitat de superfície (g/m2)
- Tipus de polímer principal
- Classificació del producte segons ISO 10318
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha
d'acompanyar de la següent informació:
- Numero d’identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+)
- Marca del fabricant i lloc d’origen
- Dos últims dígits del any en que s’ha imprès el marcat CE.
- Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas
- Referència a les normes aplicables
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 13249:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en la
construcción de carreteras y otras zonas de tráfico (excluyendo las vías férreas y las capas
de rodadura asfáltica).
UNE-EN 13250:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en
construcciones ferroviarias.
UNE-EN 13251:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en
movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de contención.
UNE-EN 13252:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en
sistemas de drenaje.
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UNE-EN 13253:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en obras
para el control de la erosión (protección costera y revestimiento de taludes).
UNE-EN 13254:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la
construcción de embalses y presas.
UNE-EN 13255:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la
construcción de canales.
UNE-EN 13256:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la
contrucción de túneles y estructuras subterráneas.
UNE-EN 13257:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en los
vertederos de residuos sólidos.
UNE-EN 13265:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en
proyectos de contenedores de residuos líquidos.

¦ 140 ¦ >= 35 ¦ >= 30%
¦aprox. 300 l/m2 a 0,02 bar
¦ 190 ¦ >= 49 ¦ >= 30%
¦aprox. 190 l/m2 a 0,02 bar
¦ 200 ¦ >= 50 ¦ >= 40%
¦aprox. 190 l/m2 a 0,02 bar
¦ 250 ¦ >= 63 ¦ >= 40%
¦aprox. 190 l/m2 a 0,02 bar
¦ 275 ¦ >= 70 ¦ >= 40%
¦aprox. 190 l/m2 a 0,02 bar
¦ 300 ¦ >= 83 ¦ >= 40%
¦aprox. 120 l/m2 a 0,02 bar
¦ 350 ¦ >= 80 ¦ >= 40%
¦aprox. 120 l/m2 a 0,02 bar
¦ 400 ¦ >= 95 ¦ >= 40%
¦aprox. 120 l/m2 a 0,02 bar
+------------------------------------------------------------------------+

B7B1 - GEOTEXTILS

2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B7B11E20,B7B11S00.
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Làmina separadora formada per feltres de teixits sintètics.
S'han considerat els materials següents:
- Feltre de polipropilè format per filaments sintètics continus lligats tèrmicament.
- Feltre de poliester termoestable fet amb fibres de poliester sense teixir, consolidat
mecànicament mitjançant punxonament.

¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦

FELTRE DE POLIESTER:
Resistència a la tracció
>= 23 kg/2,5 cm
Allargament fins el trencament
>= 30%

Subministrament: Empaquetat en rotlles, sense unions.
A cada rotlle hi han de figurar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Identificació del producte
- Dimensions en cm
- Pes per m2
- Data de fabricació
Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició
horitzontal amb un màxim de 5 filades posades en la mateixa direcció, entre 5°C i 35°C, en
llocs protegits del sol, la pluja i la humitat.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser
rectes.
Ha de ser resistent a la perforació i als esforços de tracció en el seu pla.
Ha de ser permeable a l'aigua i al vapor.
Ha de resistir l'acció dels agents climàtics i de les substàncies actives naturals del sòl.
FELTRE DE POLIPROPILÈ:
Composició química:
- Propilè aprox. 70%
- Polietilè aprox. 30%
Grandària del porus aprox. 0,1 mm
+------------------------------------------------------------------------+
¦Pes mínim ¦Resistència ¦Allargament fins ¦Permeabilitat amb columna
¦ (g/m2) ¦a la tracció¦ al trencament ¦d'aigua de 10cm, perpendicu- ¦
¦
¦ (kg/5cm) ¦
¦larment al pla
¦
¦----------¦------------¦-----------------¦------------------------------¦
¦ 60 ¦ >= 12 ¦ >= 25%
¦aprox. 250 l/m2 a 0,02 bar ¦
¦ 70 ¦ >= 15 ¦ >= 25%
¦aprox. 50 l/m2 a 1 bar
¦
¦ 90 ¦ >= 22,5 ¦ >= 25%
¦aprox. 400 l/m2 a 0,02 bar ¦
¦ 100 ¦ >= 25 ¦ >= 25%
¦aprox. 300 l/m2 a 0,02 bar ¦
¦ 110 ¦ >= 30 ¦ >= 30%
¦aprox. 300 l/m2 a 0,02 bar ¦
¦ 130 ¦ >= 30 ¦ >= 30%
¦aprox. 300 l/m2 a 0,02 bar ¦
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4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
B7J - MATERIALS PER A JUNTS I SEGELLATS
B7J1 - MATERIALS PER A LA FORMACIÓ DE JUNTS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B7J10A61.

¦
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Perfils de materials diversos per a formació de junts de dilatació o de treball.
S'han considerat els tipus següents:
- Perfil elastomèric d'ànima plana de 150 a 500 mm d'amplària per a junt de treball intern o
extern
- Perfil elastomèric d'ànima plana o circular amb xapa d'acer vulcanitzat par a junt de 270 a
500 mm d’amplària, per a junt intern de treball o dilatació
- Perfil elastomèric d'ànima circular de 200 a 500 mm d'amplària per a junt de dilatació intern
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- Perfil elastomèric d'ànima quadrada de 250 a 500 mm d'amplària per a junt de dilatació
extern
- Perfil de PVC d'ànima plana de 150 a 320 mm d'amplària per a junt de treball intern o
extern
- Perfil de PVC d'ànima oval o omega de 100 a 500 mm d'amplària per a junt de dilatació
intern
- Perfil de PVC d'ànima quadrada de 100 a 350 mm d'amplària per a junt de dilatació intern o
extern
- Perfil de PVC en forma d'U de 45-130/20-50 mm per a junt de dilatació amb ranura oberta
a l'exterior
- Perfil metàl·lic amb dents per a un recorregut màxim de 50 a 500 mm o sense dents per a
un recorregut mà xim de 30 a 100 mm, per a junt de dilatació extern
- Perfil de neoprè armat, amb membrana flexible o rígid, per a un recorregut màxim de 50 a
380 mm, per a junt de dilatació extern
- Perfil compressible de cautxú per a un recorregut màxim de 20 a 50 mm, per a junt de
dilatació extern
- Perfil d'alumini i junt elastomèric per a un recorregut màxim de 15 mm.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El perfil desplegat ha de tenir un aspecte uniforme i sense fissures, deformacions, forats o
altres defectes.
Característiques morfològiques:
┌─────────────────────────────────────────────────────────
─────┐
│Material │Forma
│ Amplària │ Gruix
│
│del junt │
│del perfil │ (mm)
│
│
│
│ (mm) │
│
│────────────│──────────────────────│───────────│─────────
─────│
│Elastomèric │Ànima circular
│ 200-250 │ >= 9
│
│
│
│ 300
│ >= 10
│
│
│
│ 350-400 │ >= 12
│
│
│
│ 500
│ >= 13
│
│
│──────────────────────│───────────│──────────────│
│
│Ànima circular amb │ 300-350 │ >= 10
│
│
│xapa d'acer
│ 400
│ >= 11
│
│
│
│ 500
│ >= 12
│
│
│──────────────────────│───────────│──────────────│
│
│Ànima quadrada
│ 250-500 │ >= 6
│
│
│──────────────────────│───────────│──────────────│
│
│Ànima plana per a │ 150-230 │ >= 7
│
│
│junt de treball intern│ 250-350 │ >= 8
│
│
│──────────────────────│───────────│──────────────│
│
│Ànima plana per a │ 250-500 │ >= 6
│
│
│junt de treball extern│
│
│
│
│──────────────────────│───────────│──────────────│
│
│Ànima plana amb xapa │ 270
│ >= 7
│
│
│d'acer
│ 310
│ >= 8
│
│────────────│──────────────────────│───────────│─────────
─────│
│PVC
│Ànima oval
│ 100
│ >= 2; 2,5 │
│
│
│ 150-190 │ >= 2,5; 3,5 │
│
│
│ 240
│ >= 3; 4
│
│
│
│ 320-350 │ >= 3,5: 4,5 │
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│
│
│ 500
│ >= 4; 6
│
│──────────────────────│───────────│──────────────│
│
│Ànima omega
│ 250
│ >= 3; 5
│
│
│
│ 350
│ >= 4; 6
│
│
│──────────────────────│───────────│──────────────│
│
│Forma d'U
│ 45-60/30 │ >= 4; 4,5 │
│
│
│ 50/20 │ >= 3,5; 4 │
│
│
│ 60/50 │ >= 4,5; 5 │
│
│
│ 95-130/30 │ >= 5; 6
│
│
│──────────────────────│───────────│──────────────│
│
│Ànima plana o qua- │ 150
│ >= 2,5; 3,5 │
│
│drada per a junt
│ 190
│ >= 2,5; 4 │
│
│intern
│ 240
│ >= 3; 4
│
│
│
│ 320-350 │ >= 3,5; 5 │
│
│──────────────────────│───────────│──────────────│
│
│Ànima plana ó qua- │ 190
│ >= 2,5; 3,5 │
│
│drada per a junt
│ 240-320 │ >= 3; 4
│
│
│extern
│ 250
│ >= 4; 5
│
└─────────────────────────────────────────────────────────
─────┘
Característiques físiques i mecàniques:
┌─────────────────────────────────────────────────────────
─────────┐
│Material │ Resistència │Allargament fins │ Duresa
│
│
│ a la tracció │ al trencament │(unitats Shore A)│
│
│ (N/mm2)
│
│
│
│────────────│─────────────────│─────────────────│────────
─────────│
│Elastomèric │ >=10
│ >= 380%
│ 57-67
│
│PVC
│ >=12
│ >= 300%
│ aprox. 70
│
│Metàl·lic │ >=100
│ >= 350%
│ 57-67
│
│
│(ASTM D-412) │ (ASTM D-412) │(ASTM D-2240) │
│Cautxú
│
- │ >= 250%
│ 60-70
│
│
│
│ (ASTM D-412) │
│
└─────────────────────────────────────────────────────────
─────────┘
PERFIL ELASTOMÈRIC:
Perfil de material elastomèric obtingut del cautxú amb materials d'addició i vulcanitzats.
En els perfils amb xapa d'acer vulcanitzat, els extrems han de ser dentats per ambdues
cares i han de portar una perllongació de xapa unida al perfil per vulcanització, perqué es
puguin utilitzar en junts de dilatació o treball, interns.
Característiques dimensionals:
┌─────────────────────────────────────────────────────────
─────────┐
│ Forma
│ Amplària del perfil │ Amplària del tub central │
│
│
(mm)
│
(mm)
│
│────────────────│─────────────────────│──────────────────
─────────│
│ Ànima circular │ 200 - 400
│ >= 38
│
│
│─────────────────────│───────────────────────────│
│
│ 500
│ >= 45
│
│
│
│ >= 42 (perfil amb xapa │
│
│
│ d'acer)
│
│
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│────────────────│─────────────────────│──────────────────
─────────│
│ Ànima quadrada │ 250, 350, 500
│ >= 25
│
│
│ 300
│ >= 30
│
└─────────────────────────────────────────────────────────
─────────┘
Resistència a l'esqueixament: >= 8 N/mm2
Deformació remanent per tracció: <= 20%
Deformació amb el betum calent: Nul·la
Temperatura d'utilització: Entre -20°C i +60°C
PERFIL ELASTOMÈRIC O DE PVC:
En els perfils per a junt de dilatació, el centre del perfil ha de ser buit de secció circular,
rectangular, oval o omega.
Els perfils per a junt de treball han de ser de secció rectangular plena.
En els perfils per a junt de dilatació o treball interns, els extrems han de ser dentats per
ambdues cares. En els perfils per a junt extern, els extrems han de ser dentats per una sola
cara i l'altra ha de quedar llisa.
El perfil de PVC amb forma d'U, ha d'anar dentat per una de les seves cares, perquè es
pugui utilitzar en junts de dilatació externs.
Perfil per a junt extern:
┌─────────────────────────────────────────────────────────
────┐
│Material
│Amplària del perfil │Alçària de les nervadures│
│
│ (mm)
│
(mm)
│
│──────────────│────────────────────│─────────────────────
────│
│Elastomèric │ 150-500
│
>= 25
│
│PVC
│ 190
│
>= 15
│
│
│ 240
│
>= 17
│
│
│ 250
│
>= 40
│
│
│ 320
│
>= 20
│
└─────────────────────────────────────────────────────────
────┘
PERFIL METÀL·LIC PER A JUNT DE DILATACIÓ EXTERN:
Perfil format per un compost metall/elastòmer vulcanitzat en calent.
Ha d'estar format per dues parts, una mascle i una altra femella, de formes geomètriques
compatibles, amb la franquícia necessària per tal de permetre els moviments del junt.
Totes les parts metàl·liques han d'estar protegides contra la corrosió.
Ha de portar els forats necessaris per a la seva fixació.
La forma del perfil ha d'impedir l'acumulació de brutícia.
Ha de ser resistent a la intempèrie, a l'acció dels olis, greixos, benzina i a la sal utilitzada per
al desglaç de carreteres.
En els perfils amb dents, quan el recorregut màxim és de 150 a 500 mm, el perfil mascle ha
de tenir una superfície antilliscant.
Característiques dimensionals:
┌──────────────────────────────────────────────────┐
│ Recorregut màxim │ Gruix │Amplària del perfil │
│ (mm)
│ (mm) │
(cm)
│
│
│
│─────────────────────│
│
│
│ mascle │ femella │
│───────────────────│────────│─────────│───────────│
│ 30 │ sense dents │>= 22 │ >= 15,5 │ >= 13 │
│ 50 │ amb dents │>= 33 │ >= 26 │ >= 14,5 │
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│ 50 │ sense dents │>= 33 │ >= 21 │ >= 15,5 │
│ 75 │ amb dents │>= 39 │ >= 33 │ >= 19 │
│ 75 │ sense dents │>= 39 │ >= 25 │ >= 19 │
│100 │ amb dents │>= 47 │ >= 41 │ >= 25 │
│100 │ sense dents │>= 47 │ >= 29 │ >= 25 │
│150 │ amb dents │>= 50 │ >= 57,5 │ >= 36 │
│200 │ amb dents │>= 50 │ >= 75 │ >= 45 │
│250 │ amb dents │>= 57 │ >= 91 │ >= 56 │
│300 │ amb dents │>= 90 │ >= 92 │ >= 55 │
│400 │ amb dents │>= 90 │ >= 102 │ >= 65 │
│500 │ amb dents │>= 90 │ >= 111 │ >= 75 │
└──────────────────────────────────────────────────┘
Característiques de l'elastòmer:
- Resistència a la tracció (ASTM D-412): >= 100 N/mm2
- Allargament fins al trencament (ASTM D-412): >= 350%
- Duresa (Unitats Shore A, ASTM D-2240): 57 - 67
- Adherència amb xapa d'acer (ASTM D-4298): Trencament de l'elastòmer
- Deformació remanent per compressió assaig 24 h a 70°C (ASTM D-395): <= 25%
- Resistència a l'envelliment 72 h a 100°C (ASTM D-573):
- Duresa, variació: ± 15
- Resistència, variació: ± 15%
- Allargament al trencament, variació: - 40%
- Resistència als olis, 72 h a 100°C, variació de volum (ASTM D-471): <= 10%
- Resistència a l'ozó (ASTM D-1149): No ha de tenir fissures
Característiques del metall:
- Límit elàstic de l'acer: >= 2350 N/mm2
PERFIL DE NEOPRÈ ARMAT PER A JUNT DE DILATACIÓ EXTERN:
El perfil amb membrana flexible, ha d'estar format per dues bandes de neoprè armades, de
secció rectangular plena i unides per una membrana flexible de neoprè. El perfil rígid ha
d'estar format per una banda (en recorreguts de 90 mm, com a màxim) o tres bandes (en
recorreguts >= 100 mm) de neoprè armat i una secció metàl·lica estampida a cada banda.
Cada banda ha de dur una armadura de reforç d'acer, col·locada per capes i íntimament
lligada al neoprè.
En el perfil rígid, la secció metàl·lica ha de ser rectangular i contí nua. Ha de dur els retalls
necessaris per tal de permetre els moviments del junt.
Les seves propietats no s'han d'alterar per l'acció dels greixos i ha de ser resistent a la
intempèrie i als agents atmosfèrics.
Composició de cada placa en el perfil amb membrana flexible:
- Cautxú cloroprè: > 60%
- Sutge: > 25%
- Material auxiliar: < 15%
- Cendra: < 5%
PERFIL COMPRESIBLE DE CAUTXÚ PER A JUNT DE DILATACIÓ EXTERN:
Perfil de cautxú de cloroprè, format per dues bandes de secció rectangular plena amb els
seus extrems units amb membranes flexibles de cautxú de cloroprè.
Les seves propietats no s'han d'alterar per l'acció dels greixos i ha de ser resistent a la
intempèrie i als agents atmosfèrics.
Resistència a tracció (UNE 53-510): >= 12 MPa
Allargament fins al trencament (UNE 53-510): >= 250%
Deformació remanent per compressió, 24 h a 100°C (UNE 53-511): <= 40%
Duresa. IRHD (UNE 53-549): 55 - 60
Envelliment desprès de 72 h a 100°C (UNE 53-548):
- Duresa, variació: + 12
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- Resistència a la tracció, variació: - 20%
- Allargament fins al trencament, variació: - 25%
Resistència a l'ozó, 96 h a 40°C (UNE 53-558/1): No ha de tenir fissures
PERFIL D'ALUMINI I JUNT ELASTOMÈRIC:
Perfils d'alumini amb elements d'ancoratge dentats, amb junt de material elastomèric inserit.
El junt elastomèric és de goma sintètica i ha de ser resistent al desgast per fricció, als olis i
betums i a temperatures entre -30°C a +120°C.
Amplària total del perfil: 65 mm
PERFIL ELASTOMÈRIC AMB XAPA D'ACER:
Adherència amb la xapa d'acer: Trencadura de l'elastòmer
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma DIN 7865.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
PERFIL ELASTOMÈRIC O DE PVC:
Subministrament: En rotlles. Es poden demanar en formes especials amb unions fetes en
fàbrica.
Emmagatzematge: Protegit d'impactes i de temperatures superiors a 40°C.
PERFIL METÀL·LIC:
Subministrament: Per unitats d'un metre de llargària màxima.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, de manera que no s'alterin les
seves condicions.
PERFIL DE NEOPRÈ, CAUTXÚ O ALUMINI:
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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
PERFIL ELASTOMÈRIC:
* DIN 7865 (2) 02.82 Láminas elastoméricas para sellar juntas en el hormigón. Condiciones
del material y ensayos.
PERFIL COMPRESIBLE DE CAUTXÚ
* UNE 53628:1988 Elastómeros. Caucho vulcanizado. Juntas de dilatación preformadas
utilizadas entre bloques de hormigón en autopistas. Especificaciones para los materiales.
PERFIL DE PVC O METÀL·LIC:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS
B96 - MATERIALS PER A VORADES
B965 - PECES RECTES DE FORMIGÓ PER A VORADES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

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
- 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

B965A6D0,B9651350,B9651T2P,B965A6EM.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

A l’albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:
- Identificació del fabricant o la fàbrica
- Data d’entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a
l’ús
- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a l’abrasió i la
resistència a la flexió
- Referència a la norma UNE-EN 1340
- Identificació del producte
- Marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
Sobre un 0,5 % de les peces, amb un mínim d’una unitat per paquet, o a l’embalatge quan
no sigui reutilitzat, hi ha de constar la següent informació:
- Identificació del fabricant o la fàbrica
- Data de producció
- Data d’entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a
l’ús.
- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a l’abrasió i la
resistència a la flexió
- Referència a la norma UNE-EN 1340
- A l’embalatge: marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE,
segons el sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat
7.2.1 del CTE:
- Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

- 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.
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

B967U0EV,B967U0P40.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
A l’albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:
- Identificació del fabricant o la fàbrica
- Data d’entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a
l’ús
- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a l’abrasió i la
resistència a la flexió
- Referència a la norma UNE-EN 1340
- Identificació del producte

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.
B967 - GUALS

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:
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- Marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
Sobre un 0,5 % de les peces, amb un mínim d’una unitat per paquet, o a l’embalatge quan
no sigui reutilitzat, hi ha de constar la següent informació:
- Identificació del fabricant o la fàbrica
- Data de producció
- Data d’entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a
l’ús.
- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a l’abrasió i la
resistència a la flexió
- Referència a la norma UNE-EN 1340
- A l’embalatge: marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE,
segons el sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat
7.2.1 del CTE:
- Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant

Toleràncies:
- Dimensions: ± 1 mm
- Gruix: ± 3 mm
- Angles, variació sobre un arc de 20 cm de radi: ± 0,4 mm
- Rectitud d'arestes: ± 0,4 mm
- Balcaments: ± 0,5 mm
- Planor: ± 0,4 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalades en palets.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra

* UNE 127001:1990 Baldosas de cemento. Definiciones, clasificación, características y
recepción en obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 1340:2004 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de
ensayo.

B9E - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PANOTS I MOSAICS HIDRÀULICS
B9E1 - PANOTS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B9E1F200.

B97 - MATERIALS PER A RIGOLES
B974 - PECES DE MORTER DE CIMENT PER A RIGOLES
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B97422E1.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Peça prefabricada de morter de ciment blanc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície, amb els angles i les
arestes rectes i la cara plana.
No pot tenir imperfeccions a la cara vista.
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplada x gruix.
Absorció d'aigua (UNE 127-002): <= 7,5%
Tensió de trencament a la flexió (UNE 127-006 i UNE 127-007):
- Cara a tracció: >= 5 N/mm2
- Dors a tracció: >= 4 N/mm2
Gelabilitat (UNE 127-004): Absència de senyals de trencament o deteriorament
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DEFINICIÓ:
Peça prefabricada feta amb ciment, granulats i eventualment amb colorants, per a la
pavimentació de voreres.
S'han considerat les peces següents:
- Panot gris per a voreres
- Panot de color amb tacs per a pas de vianants
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les peces poden ser monocapa, formades per una capa vista de morter, o bicapa formades
per una capa vista i una altra de base.
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. Els angles i les
arestes rectes a la cara plana han de ser rectes.
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.
No pot tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix.
Gruix de la capa vista: >= 4 mm
Resistència a flexió:
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- Valor mig: >= 4,0 MPa
- Valor individual: >= 3,2 MPa
Resistència al desgast per abrasió: <= 21 mm
Absorció d'aigua: < 6%
Toleràncies:
- Gruix:
- Gruix < 40 mm: ± 2 mm
- Gruix >= 40 mm: ± 3 mm
- Llargària: ± 1,2 mm
- Planor: ± 0,3% de la diagonal
Les característiques dimensionals, geomètriques i mecàniques han de complir les
especificacions de la norma UNE 127-023 i s'han de determinar segons aquesta norma.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats sobre palets.
El fabricant ha de facilitar, com a mínim, les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Identificació del producte: panot de formigó, format, model
- Nom de la norma
- Data de fabricació
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE 127023:1999 EX Losetas de hormigón.

B9F - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B9F1N200,B9F11116,B9F15200.
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.
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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 la amplària respecte de la amplària nominal:
- Classe 1 (marcat N): ± 5 mm
- Classe 2 (marcat P):
- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm: ± 2 mm
- Dimensions nominals de la peça > 600 mm: ± 3 mm
- Classe 3 (marcat R): ± 2 mm
- Desviació del gruix respecte del gruix nominal:
- Classe 1 (marcat N): ± 3 mm
- Classe 2 (marcat P):
- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm: ± 3 mm
- Dimensions nominals de la peça > 600 mm: ± 3 mm
- Classe 3 (marcat R): ± 2 mm
- Diferència entre dues mesures de llargària, amplària i gruix d’una mateixa peça: <= 3 mm
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a
300 mm):
- Classe 1 (marcat J):
- Llargària <= 850 mm: 5 mm
- Llargària > 850 mm: 8 mm
- Classe 2 (marcat K):
- Llargària <= 850 mm: 3 mm
- Llargària > 850 mm: 6 mm
- Classe 3 (marcat L):
- Llargària <= 850 mm: 2 mm
- Llargària > 850 mm: 4 mm
- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió
màxima superior a 300 mm):
- Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:
- Convexitat màxima: 1,5 mm
- Concavitat màxima: 1 mm
- Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:
- Convexitat màxima: 2 mm
- Concavitat màxima: 1,5 mm
- Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària:
- Convexitat màxima: 2,5 mm
- Concavitat màxima: 1,5 mm
- Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària:
- Convexitat màxima: 4 mm
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- 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 la amplària respecte de la amplària nominal:
- Llambordins de gruix < 100 mm: ± 2 mm
- Llambordins de gruix >= 100 mm: ± 3 mm
- Desviació del gruix respecte del gruix nominal:
- Llambordins de gruix < 100 mm: ± 3 mm
- Llambordins de gruix >= 100 mm: ± 4 mm
- Diferència entre dues mesures del gruix d’una mateixa peça: <= 3 mm
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a
300 mm):
- Classe 1 (marcat J): 5 mm
- Classe 2 (marcat K): 3 mm
- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió
màxima superior a 300 mm):
- Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:
- Convexitat màxima: 1,5 mm
- Concavitat màxima: 1 mm
- Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:
- Convexitat màxima: 2 mm
- Concavitat màxima: 1,5 mm

- Nom o marca identificativa del fabricant
- Direcció registrada del fabricant
- Les 2 últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge
- Referència a la norma:
- EN 1339 per a les lloses
- EN 1338 per als llambordins
- El tipus de producte i lluc a que es destina
- Informació sobre les característiques/mandats a declarar
Per als productes destinats a àrees de circulació peatonal:
- Resistència al trencament
- Resistència al lliscament/patinatge
- Durabilitat
Per als productes destinats a paviments d’ús interior:
- Reacció al foc
- Resistència al trencament
- Resistència al lliscament/patinatge
- Durabilitat
- Conductivitat tèrmica (si procedeix)
Per als productes destinats a cobertes:
- Comportament davant del foc extern: es considera satisfactori
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE,
segons el sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat
7.2.1 del CTE:
- Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant
Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva utilització.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Subministrament: Embalades en palets.
A l’albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:
- Identificació del fabricant o la fàbrica
- Data en que el producte és declarat apte per a l’ús en el cas de que es lliure amb
anterioritat a la mencionada data
- 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
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s’ha d’acompanyar de la
següent informació:
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LLAMBORDINS:
UNE-EN 1338:2004 Adoquines de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.
RAJOLES:
UNE-EN 1339:2004 Baldosas prefabricadas de hormigón. Especificaciones y métodos de
ensayo.
B9F1 - PECES I LLAMBORDINS DE FORMIGÓ DE FORMA REGULAR
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B9F1N200,B9F11116,B9F15200.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Peça prefabricada de formigó per a paviments d'ús exterior.
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície.
No ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles.
Els cantells de la cara vista han de ser bisellats en les rajoles i poden ser bisellats o
arrodonits en els llambordins.
En el cas de que hi hagin dues capes, no ha d'haver-hi separació entre les capes.
Gruix de la capa vista: >= 4 mm
Absorció d'aigua: < 6%
RAJOLES:
Llargària : <= 1 m
Resistència a flexió:
+------------------------------------+
¦
¦ Valor mig ¦ Valor ¦
¦ Classe ¦ (MPa) ¦ Individual ¦
¦
¦
¦ (MPa) ¦
¦---------¦-----------¦--------------¦
¦ S ¦ >= 3,5 ¦ >= 2,8 ¦
¦ T ¦ >= 4,0 ¦ >= 3,2 ¦
¦ U ¦ >= 5,0 ¦ >= 4,0 ¦
+------------------------------------+
Càrrega de trencament:
+------------------------------------+
¦
¦ Valor mig ¦ Valor ¦
¦ Classe ¦ (KN) ¦ Individual ¦
¦
¦
¦ (KN)
¦
¦---------¦-----------¦--------------¦
¦ 3 ¦ >= 3,0 ¦ >= 2,4 ¦
¦ 4 ¦ >= 4,5 ¦ >= 3,6 ¦
¦ 7 ¦ >= 7,0 ¦ >= 5,6 ¦
¦ 11 ¦ >= 11,0 ¦ >= 8,8 ¦
¦ 14 ¦ >= 14,0 ¦ >= 11,2 ¦
¦ 25 ¦ >= 25,0 ¦ >= 20,0 ¦
¦ 30 ¦ >= 30,0 ¦ >= 24,0 ¦
+------------------------------------+
Resistència al desgast per abrasió:
+---------------------------------------+
¦ Classe ¦ Valor individual (mm) ¦
¦-----------¦---------------------------¦
¦ G ¦
<=30
¦
¦-----------¦---------------------------¦
¦ H ¦
<=23
¦
+---------------------------------------+
Toleràncies:
- Dimensions:
+----------------------------------------------------+
¦ Classe ¦ Dimensions ¦Llargària¦ Amplària ¦ Gruix ¦
¦
¦ nominals ¦ (mm) ¦ (mm) ¦ (mm) ¦
¦
¦ (mm) ¦
¦
¦
¦
¦---------¦------------¦---------¦----------¦--------¦
¦ N ¦
¦ ±5 ¦ ±5 ¦ ±3 ¦
¦ P ¦ <= 600 ¦ ± 2 ¦ ± 2 ¦ ± 3 ¦
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¦
¦ > 600 ¦ ± 3 ¦ ± 3 ¦ ± 3 ¦
¦ R ¦
¦ ±2 ¦ ±2 ¦ ±2 ¦
+----------------------------------------------------+
- Diferencia màxima entre diagonals:
+------------------------------------+
¦ Classe ¦ Diagonal ¦ Diferència ¦
¦
¦ (mm) ¦ (mm) ¦
¦---------¦-----------¦--------------¦
¦ J ¦ <= 850 ¦
5
¦
¦
¦ > 850 ¦
8
¦
¦ K ¦ <= 850 ¦
3
¦
¦
¦ > 850 ¦
6
¦
¦ L ¦ <= 850 ¦
2
¦
¦
¦ > 850 ¦
4
¦
+------------------------------------+
- Planor i curvatura:
+------------------------------------+
¦Llargària¦Convexitat ¦ Concavitat ¦
¦ regla ¦ màxima ¦ màxima ¦
¦ (mm) ¦ (mm) ¦ (mm) ¦
¦---------¦-----------¦--------------¦
¦ 300 ¦ 1,5 ¦ 1,0
¦
¦ 400 ¦ 2,0 ¦ 1,5
¦
¦ 500 ¦ 2,5 ¦ 1,5
¦
¦ 800 ¦ 4,0 ¦ 2,5
¦
+------------------------------------+
Les característiques dimensionals, geomètriques i mecàniques han de complir les
especificacions de la norma UNE 127-022 i s'han de determinar segons aquesta norma.
LLAMBORDINS:
Resistència al trencament:
- Valor mig : >= 3,6 MPa
- Valor individual : >= 2,9 MPa
Resistència al desgast per abrasió:
+------------------------------------+
¦ Classe ¦ Marca ¦ Requisit ¦
¦---------¦-----------¦--------------¦
¦ 1 ¦ F ¦
- ¦
¦ 3 ¦ H ¦ <= 23 mm ¦
¦ 4 ¦ I ¦ <= 20 mm ¦
+------------------------------------+
Toleràncies:
- Diferència màxima entre dues mides d'una peça : < 3 mm
- Dimensions:
+----------------------------------------+
¦ Gruix ¦Llargària¦ Amplària ¦ Gruix ¦
¦ (mm) ¦ (mm) ¦ (mm) ¦ (mm) ¦
¦----------¦---------¦----------¦--------¦
¦ < 100 ¦ ± 2 ¦ ± 2 ¦ ± 3 ¦
¦ >= 100 ¦ ± 3 ¦ ± 3 ¦ ± 4 ¦
+----------------------------------------+
- Diferencia màxima entre diagonals (per diagonals > 300 mm):
+------------------------------------+
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¦ Classe ¦ Marcat ¦ Diferència ¦
¦
¦ (mm) ¦ (mm) ¦
¦---------¦-----------¦--------------¦
¦ 1 ¦
J ¦
5
¦
¦ 2 ¦
K ¦
3
¦
+------------------------------------+
- Planor i curvatura (en peces de cara vista llisa):
+------------------------------------+
¦Llargària¦Convexitat ¦ Concavitat ¦
¦ regla ¦ màxima ¦ màxima ¦
¦ (mm) ¦ (mm) ¦ (mm) ¦
¦---------¦-----------¦--------------¦
¦ 300 ¦ 1,5 ¦ 1,0
¦
¦ 400 ¦ 2,0 ¦ 1,5
¦
+------------------------------------+
Les característiques dimensionals, geomètriques i mecàniques han de complir les
especificacions de la norma UNE 127-015 i s'han de determinar segons aquesta norma.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalades en palets.
El fabricant ha de facilitar, com a mínim, les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Identificació del producte: rajola o llambordí de formigó, format, model
- Classes
- Nom de la norma
- Data de fabricació
Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva utilització.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
LLAMBORDINS:
* UNE 127015:2001 Adoquines prefabricados de hormigón
RAJOLES:
* UNE 127022:1999 EX Baldosas de hormigón. Uso exterior.

B9H - MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS
B9H1 - MESCLES BITUMINOSES CONTÍNUES EN CALENT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B9H1D110,B9H18110,B9H12110.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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Combinació d'un lligant hidrocarbonat, granulats i pols mineral, prèviament escalfats, que es
posa a l'obra a temperatura superior a l'ambient.
S'han considerat totes les mescles contemplades a l'article 542 del PG 3/75 MOD 7.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els granulats han de ser nets, sense terrossos d'argila, matèria vegetal, marga o d'altres
matè ries estranyes.
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 cregués 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 àrids destinats a la fabricació de beurades bituminoses s’hauran de sotmetre a l’assaig
d’identificació per raigs X, del que s’haurà de deduir que no tenen cap component expansiu.
En cas contrari seran rebutjats i no es podran emprar.
S’ha de presentar el certificat emè s per la pedrera de procedència dels àrids, on es facin
constar que acompleixen totes les exigències del PG-3 per a ser utilitzats en la fabricació de
beurades bituminoses.
Al lloc de procedència s’ha de comprovar la retirada de la capa vegetal (si és el cas) i
l’explotació racional del front amb l’exclusió de vetes no utilitzables. Així mateix s’ha de
comprovar l’adequació dels sistemes de trituració i classificació.
Referent als àrids combinats, inclosa la pols mineral, s’han de complir les segü ents
especificacions:
- Equivalent de sorra (UNE EN 933-8): > 50 (Si no es compleix aquesta condició , el valor
del blau de metilè (annex A UNE-EN 933-9) haurà de ser inferior a 10 i, simultàniament,
l’equivalent de sorra superior a 40.)
- Granulometria (UNE-EN 933-1):
- Per àrids a emprar en mescles bituminoses en calent tipus formigó bituminó s, segons
la taula 542.9 de l’apartat 3 de l’article 542 de la norma PG3/75 MOD7.
Toleràncies admissibles respecte de la granulometria de la fó rmula de treball (de la massa
total dels àrids inclosa la pols mineral):
- Tamisos superiors al 2 mm (UNE-EN 933-2): ± 4% del pes total dels granulats
- Tamís 2 mm (UNE-EN 933-2): ± 3% del pes total dels granulats
- Tamisos compresos entre el 2 i el 0,063 mm (UNE-EN 933-2): ± 2% del pes total dels
granulats
- Tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-2): ± 1% del pes total dels granulats
S’ha de poder utilitzar com a àrid per capes de base i intermitges, incloses les d’ alt mòdul,
el material procedent del fresat de mescles bituminoses en calent, amb una proporció < 10%
de la massa total de la mescla, sempre i quan no provinguin de mescles que presentin
deformacions plàstiques.
Els àrids s’han de produir o subministrar en fraccions granulomètriques diferenciades, que
s’han d’ apilar i manejar per separat fins a la seva introducció a les tremuges en fred. Cada
fracció ha de ser suficientment homogènia i es podrà apilar i manejar sense perill de
segregació, observant les precaucions que es detallen a continuació:
- Per mescles bituminoses en calent tipus formigó bituminós amb mida mà xima de l’àrid de
16 mm i per mescles drenants i discontinues, el nombre mínim de fraccions ha de ser de 3;
per la resta de les mescles ha de ser de 4. La DF pot exigir un nombre superior de
fraccions, si ho estima necessari per complir les toleràncies exigides a la granulometria de la
mescla.
- Cada fracció de l’àrid s’ha d’ apilar separada de la resta, per evitar intercontaminacions. Si
els apilaments es disposen sobre el terreny natural, no s’han de fer servir els 15 cm inferiors,
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a no ser que es pavimentin. Els apilaments s’han de construir per capes d’espessor no
superior a 1,5 m i no per apilaments cònics. Las càrregues del material s’han de col·locar
adjacents, prenent les mesures oportunes per evitar la seva segregació.
Quan es detectin anomalies en la producció o subministrament dels àrids, s’han d’ apilar per
separat fins confirmar la seva acceptació. Aquesta mateixa mesura s’ha d’aplicar quan
estigui pendent d’autorització el canvi de procedència d’un àrid.
Per mescles bituminoses en calent tipus formigó bituminós, el Plec de Prescripcions Tè
cniques Particulars, o en el seu defecte el Director d’Obra, ha de fixar el volum mínim
d’apilaments abans d’iniciar les obres. Excepte justificació en contrari aquest volum no ha de
ser inferior al corresponent a un mes de treball amb la producció prevista.
Per mescles drenants i discontínues, en el cas d’obres petites, amb volum total d’àrids
inferior a 5.000 m3, abans de començar la fabricació ha d’haver-se apilat la totalitat dels
àrids. En un altre cas, el volum a exigir ha de ser el 30% o el corresponent a un mes de
producció màxima de l’ equip de fabricació.
S’ha de comprovar l’adhesivitat entre l’à rid i el lligant mitjançant la caracterització de l’acció
de l’aigua. La resistència conservada a l’assaig de tracció indirecta després d’immersió,
realitzat a 15 ºC (UNE-EN 12697-12) ha de ser com a mínim:
- Per mescles bituminoses tipus formigó bituminós, capes base i intermitja, 80%;
- Per mescles bituminoses tipus formigó bituminós, capa de trànsit, 85%;
- Per mescles discontínues, 90%;
- Per mescles drenants, 85%.
GRANULAT GROS:
El granulat gros es defineix com la part de l’àrid que queda retingut pel tamís 2 mm (UNEEN 933-2).
Els àrids seran de procedència natural o artificial.
Cap mida de l’àrid a emprar en capes de trànsit per categories de trànsit pesant T00 i T0 s’
ha de poder fabricar per trituració de graves procedents de jaciments granulars ni de
canteres de naturalesa calcària.
En mescles bituminoses en calent tipus formigó bituminós, per capes de trànsit de les
categories T1 i T2, i en mescles drenants i discontinues, per categories de trànsit pesant T1
a T31, en el cas que s’empri à rid procedent de la trituració de grava natural, la mida de les
partícules, abans de la seva trituració, ha de ser superior a 6 vegades la mida màxima de
l’àrid final.
El contingut d’impureses (Annex C, UNE 146130) ha de ser inferior al 0,5% en massa.
La proporció de partí cules total i parcialment triturades (UNE-EN 933-5), en % en massa, ha
de ser segons les taules 542.2a i 543.2a de l’apartat 2.2.2.3 dels articles 542 i 543 de la
norma PG3/75 MOD7.
El coeficient ‘Los Ángeles’ (UNE EN 1097-2), ha de complir l es taules 542.4 i 543.4 de
l’apartat 2.2.2.5 dels articles 542 i 543 de la norma PG3/75 MOD7.
El coeficient de poliment accelerat (UNE EN 1097-8) ha de complir les taules 542.5 i 543.5
de l’ apartat 2.2.2.6 dels articles 542 i 543 de la norma PG3/75 MOD7.
GRANULAT FI:
El granulat fi es defineix com la part d’à rid que passa pel tamís 2 mm i és retinguda pel
tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-2).
El granulat fi pot procedir de la trituració de pedra de pedrera o granulat natural, o en part de
sorrers naturals.
Per mescles bituminoses tipus formigó bituminós, la proporció d’àrid fi n o triturat a emprar
ha de complir els valors següents (% en massa del total d’àrids, inclosa la pols mineral):
- T00 a T2: 0
- T3, T4 i vorals: <=10
Únicament en mescles tipus BBTM A i per categories de trànsit pesant T3, T4 i vorals, pot
emprar-se sorra natural, no triturada, i en aquest cas, el Plec de Prescripcions Tècniques
Particulars, o en el seu defecte el Director d’Obra, ha d’assenyalar la proporció mà xima de
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sorra natural, no triturada, a emprar a la mescla, la qual no ha de ser superior al 10% de la
massa total de l’à rid combinat i sense que superi el percentatge d’àrid fi triturat emprat en la
mescla.
L’àrid fi ha d’estar exempt de terrossos d’argila, matèria vegetal, margues o d’ altres
matèries estranyes.
Els materials que es triturin per obtenir à rid fi han de complir el coeficient de desgast de Los
Ángeles (UNE-EN 1097-2) del granulat gros especificat anteriorment.
Es pot emprar àrid fi d’una altra naturalesa que millori alguna característica, en especial l’
adhesivitat, però en qualsevol cas s’ha de procedir d’àrid gros amb coeficient de Los
Angeles inferior a 25 per capes de trànsit i intermitges i a 30 per capes de base.
POLS MINERAL O FILLER:
Pot procedir dels granulats, separant-lo per mitjà dels ciclons de la central de fabricació en
el cas de mescles bituminoses en calent, o per extracció en la central de fabricació en el cas
de mescles bituminoses per a capes de rodadura; o aportar-se a la mescla per separat.
La proporció de pols mineral d’aportació a utilitzar en mescles bituminoses en calent (% en
massa de la resta del pols mineral, exclòs l’adherit dels àrids), haurà de complir:
┌────────────┬────────────────────────────────────────────
─┐
│ Tipus │
Categoria de trànsit pesat
│
│ de ├───────┬─────────┬──────┬─────────────┬──────┤
│ capa │ T00 │ T0 i T1 │ T2 │ T3 i vorals │ T4 │
├────────────┼───────┴─────────┴──────┼─────────────┼─────
─┤
│ Rodadura │
100
│ >=50 │ - │
├────────────┼─────────────────┬──────┴─────────────┼─────
─┤
│ Intermitja │
100
│
>=50
│ - │
├────────────┼───────┬─────────┴──────┬─────────────┼─────
─┤
│ Base │ 100 │
>=50
│
│
│
└────────────┴───────┴────────────────┴─────────────┴─────
─┘
En el cas de mescles bituminoses per a capes de rodadura, la proporció de pols mineral
d’aportació a utilitzar (% en massa de la resta del pols mineral, exclòs l’adherit dels àrids),
haurà de complir:
- T00 a T2: 100
- T3, T4 i vorals: >= 50
Si la totalitat del pols mineral és d’aportació, el pols mineral adherit als granulats, després
d’haver passat pels ciclons, en cap cas podrà superar el 2% de la massa de la mescla, ja
sigui per a mescles bituminoses en calent com a mescles bituminoses per a capes de
rodadura. Només si s’assegurés que el pols mineral procedent dels àrids compleix les
condicions exigides al d’aportació, el Director d’obres podrà modificar la proporció mínima
d’aquest.
La granulometria del pols mineral, tant per a mescla bituminosa en calent com en mescles
bituminoses per a capes de rodadura, es determinarà segons UNE-EN 933-10. El 100% dels
resultats d’anàlisis granulomètrics han de quedar dins del fus granulomètric general següent:
┌────────────┬───────────────────────────────────┬────────
───────────┐
│ Obertura │ Fus granulomètric general per a │ Ample màxim del │
│ del │ resultats individuals. Retingut │ fus restringit │
│ tamís (mm) │
acumulat (% en massa)
│ (% en massa) │
├────────────┼───────────────────────────────────┼────────
───────────┤
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│ 2
│
100
│
│
├────────────┼───────────────────────────────────┼────────
───────────┤
│ 0,125 │
85 a 100
│
10
│
├────────────┼───────────────────────────────────┼────────
───────────┤
│ 0,063 │
70 a 100
│
10
│
└────────────┴───────────────────────────────────┴────────
───────────┘
Addicionalment, el 90% dels resultats d’anàlisis granulomètrics basats en els últims 20
valors obtinguts, han de quedar inclosos dins d’ un fus granulomètric més estret, amb una
amplada màxima en els tamisos corresponents a 0,125 i 0,063 mm no superi el 10%.
Densitat aparent del pols mineral (UNE EN 1097-3, annex A) (D): 0,5 <= D <= 0,8 g/cm3
LLIGANT HIDROCARBONAT:
Ha de ser sòlid o viscós i ha d'estar preparat a partir d'hidrocarburs naturals, per destilació,
oxigenació o "cracking
Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència quasi absoluta d'aigua , de
manera que no formi escuma al escalfar-lo a la temperatura d'ús.
Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent i viscós, i flexible a baixes
temperatures.
Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin seques o
humides.
MESCLA BITUMINOSA:
La mescla s'ha de fabricar per mitjà de central contínua o discontínua, que ha de complir les
prescripcions de l'article 542.4.1 del PG 3/75 MOD 7.
La càrrega de cadascuna de les tremuges d’àrids en fred es realitzarà de forma que el seu
contingut estigui sempre entre el 50 i el 100% de la seva capacitat, sense desbordar. Per
mescles denses i semidenses l’alimentació de l’àrid fi, tot i que aquest sigui d’un únic tipus i
granulometria, s’efectuarà dividint la càrrega entre 2 tremuges.
Si es fessin servir àrids procedents del fressat de mescles bituminoses, en centrals on
l’assecador no sigui a la vegada mesclador, si l’alimentació d’aquest fos discontinua,
desprès d’haver introduït els à rids, es pesaran i introduiran els àrids procedents del fressat
de mescles bituminoses, i desprès d’un temps de disgregació, escalfat i mescla, s’agregarà
el lligant hidrocarbonat, i al seu cas els additius, per cada pasterada, i es continuarà
l’operació de mescla durant el temps especificat en la fórmula de treball. Si l’alimentació fos
continua, els àrids proceden ts del fressat de mescles bituminoses s’incorporaran a la resta
dels àrids en la zona de pesatge en calent a la sortida de l’assecador.
En centrals de mescla continua amb tambor assecador-mesclador s’aportaran els àrids
procedents del fressat de mescles bituminoses desprès de la flama de forma que no hi hagi
risc de contacte amb ella.
A la descàrrega del mesclador totes les mides de l’àrid hauran d’estar uniformement
distribuïdes en la mescla, i totes les seves partícules total i homogèniament cobertes de
lligant. La temperatura de la mescla al sortir del mesclador no excedirà de la fixada a la
fórmula de treball.
En cas d’utilitzar addicions al lligant o a la mescla, es cuidarà la seva correcta dosificació, la
distribució homogè nia, i que no perdi les seves característiques inicials durant tot el procés
de fabricació.
La fabricació de la mescla no s’ha de poder iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fó rmula
de treball, que ha d’incloure:
- Identificació i proporció de cada fracció d’àrid en l’alimentació i , en el seu cas, després de
la classificació en calent.
- Granulometria dels àrids combinats, inclosa la 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 de la UNE-EN
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933-2 que corresponguin per cada tipus de mescla segons la taula 542.9 de l’apartat 3 de
l’article 542 de la norma PG3/75 MOD7, expressada en percentatge de l’à rid total amb una
aproximació de l’1%, excepte el tamís 0,063 que s’ha d’expressar amb aproximació del
0,1%.
- Dosificació, al seu cas, de pols mineral d’aportació, expressada en percentatge de l’à rid
total amb aproximació del 0,1%.
- Tipus i característiques del lligant hidrocarbonat.
- Dosificació del lligant hidrocarbonat referida a la massa de la mescla total (inclosa la pols
mineral), i la d’additius al lligant, referida a la massa del lligant hidrocarbonat.
- Al seu cas, tipus i dotació de les addicions a la mescla bituminosa, referida a la massa de
la mescla total.
- Densitat mínima a aconseguir.
- En cas que la fabricació de la mescla es realitzi en instal·lacions de tipus discontinu , els
temps a exigir per la mescla d’àrids en sec i per a la mescla dels àrids amb el lligant.
- Les temperatures màxima i mínima d’escalfament previ d’àrids i lligant. En cap cas s’ha
d’introduir al mesclador àrid a una temperatura superior a la del lligant en més de 15ºC.
- La temperatura de mesclat amb betums asfàltics es fixarà dins del rang corresponent a
una viscositat del betum de 150 a 300 cSt. A més, al cas de betums millorats amb cautxú o
de betums modificats amb polímers, en la temperatura de mesclat es tindrà en compte el
rang recomanat pel fabricant.
- La temperatura mínima de la mescla en la descàrrega dels elements de transport.
- La temperatura mínima de la mescla al iniciar i acabar la compactació.
- En cas que es facin servir addicions s’inclouran les prescripcions necessàries sobre la
forma d’ incorporació i temps de mesclat.
La temperatura màxima de la mescla al sortir del mesclador no ha de ser superior a 190º C,
excepte en centrals amb tambor assecador-mesclador, en les que no ha d’excedir de 175ºC.
A tots els casos, la temperatura mínima de la mescla al sortir del mesclador ha de ser
aprovada pel Director d’ Obra de forma que la temperatura de la mescla en la descàrrega
dels camions sigui superior al mínim fixat.
El control dels materials components s’ha de realitzar segons els criteris dels À mbits de
Control 0511, 0524, 0534 i 1031 o 1061, segons el lligant a utilitzar.
Toleràncies (mescla fabricada) respecte a l’establert a la fó rmula de treball:
- Granulometria (inclosa la pols mineral):
- Tamisos superiors al 2 mm (UNE-EN 933-2): ± 4% del pes total dels granulats
- Tamís 2 mm (UNE-EN 933-2): ± 3% del pes total dels granulats
- Tamisos compresos entre el 2 i el 0,063 mm (UNE-EN 933-2): ± 2% del pes total dels
granulats
- Tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-2): ± 1% del pes total dels granulats
- La tolerància admissible respecte de la dotació de lligant hidrocarbonat de la fórmula de
treball serà de 0,3% en massa del total de mescla bituminosa (inclosa la pols mineral),
sense baixar dels mínims especificats.
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8): > 50
Si no es compleix aquesta condició, el valor del blau de metilè (annex A UNE-EN 933-9)
haurà de ser inferior a 10 i, simultàniament, l’equivalent de sorra superior a 40.
Contingut mínim de lligant (UNE-EN 12697-1) sobre el total de la mescla bituminosa inclosa
la pols mineral:
- Capa de base: 4,75%
- Capa intermitja: 4,50%
En cas de que la densitat dels àrids sigui diferent de 2,65 g/cm3, els continguts mínims de
lligant s’ han de corregir multiplicant pel factor: á = 2,65/ñ; on ñ és la densitat de les
partícules d’àrid.
També s’ha de tenir en compte que la relació ponderal recomanable entre els continguts de
pols mineral i lligant hidrocarbonat (expressats ambdós respecte de la massa total d’àrid
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sec, inclosa la pols mineral), excepte justificació en contrari, ha d’estar compresa entre 1,2 i
1,3.
Contingut de buits (UNE-EN 12697-8) , amb provetes compactades segons la UNE-EN
12697-30, aplicant 75 cops per cara, si la mida màxima de l’àrid é s inferior o igual a 22 mm,
o segons UNE-EN 12697-32 per mides màximes superiors, amb compactació vibratòria
durant 120 segons per cara. Per al contingut de buits s’ ha de seguir la taula 542.13 de
l’apartat 5.1.2 de l’article 542 de la norma PG3/75 MOD7.
En el disseny de la mescla també es tindrà en compte la deformació plàstica mesurada amb
l’assaig de pista de laboratori. Aquest assaig es farà segons la UNE-EN 12697-22, emprant
el dispositiu petit, el procediment B en aire, a una temperatura de 60ºC i amb una durada de
10.000 cicles.
Per la realització d’aquest assaig, les provetes es prepararan mitjançant compactador de
placa, amb el dispositiu de corró d’acer, segons la UNE-EN 12697-33, amb una densitat tal
que:
- En mescles amb mida nominal D ≤ 22 mm, sigui superior al 98% de la obtinguda en
provetes cilí ndriques preparades segons la UNE-EN 12697-30, aplicant 75 cops per cara.
- En mescles amb mida nominal D > 22 mm, sigui superior al 98% de la obtinguda en
provetes preparades per compactació vibratòria durant un temps de 120 segons, segons la
UNE-EN 12697-32.
Aquest assaig haurà de complir que el pendent mig de deformació en pista en l’ interval de
5.000 a 10.000 cicles per capa intermitja sigui 0,07 mm per 10^3 cicles de càrrega.
I per capa base (en mm per 10^3 cicles de càrrega), s’ha de seguir la taula 542.14b de
l’apartat 5.1.3 de l’article 542 de la norma PG3/75 MOD7.
La resistència conservada en l’assaig de tracció indirecta despré s d’immersió, realitzat a
15ºC (UNE-EN 12697-12), ha de tenir un valor mínim del 80%. En mescles amb mida
màxima de l’àrid inferior o igual a 22 mm , les provetes es prepararan segons la UNE-EN
12697-30, aplicant 50 cops per cara. Per mides màximes superiors, les provetes s’han de
preparar segons la UNE-EN 12697-32, amb compactació vibratòria durant 80±5 segons per
cara.
El valor del mòdul dinàmic a 20 ºC (annex C UNE-EN 12697-26) no serà inferior a 11.000
MPa. Les provetes per a la realització de l’assaig s’han de preparar segons la UNE-EN
12697-30, aplicant 75 cops per cara.
L’assaig de resistència a la fatiga, realitzat amb una freqüència de 30 Hz i a una temperatura
de 20 ºC, segons l’annex D de la UNE-EN 12697-24, el valor de la deformació per a un milió
de cicles no ha de ser inferior a 100 microdeformacions.
En les instal·lacions de mescla continua s’ha de calibrar dià riament el flux de la cinta
subministradora d’àrids, aturant-la carregada i recollint i pesant el material existent en una
longitud escollida.
Al menys setmanalment s’ha de verificar l’exactitud de les balances de dosificació, així com
el correcte funcionament dels indicadors de temperatura d’àrids i lligant hidrocarbonat.
Pel què fa a la mescla s’han de rebutjar totes aquelles que es mostrin segregades,
carbonitzades o sobreescalfades, les mescles amb escuma i aquelles mescles en les que
l’envolta dels àrids per part del lligant no sigui homogènia. En centrals on el tambor no sigui
a la vegada mesclador, també les mescles que presentin indicis d’humitat, i en la resta de
centrals, les mescles amb humitat superior a l’1% en massa del total. En aquests casos de
presència d’humitat excessiva, s’hauran de retirar els à rids dels corresponents tancs en
calent.
Els elements de transport han de ser camions de caixa llisa i estanca, perfectament neta i
que s’ha de tractar , per evitar que la mescla bituminosa s’adhereixi a ella, amb un producte
amb composició i dotació aprovades pel Director d’Obra.
La forma i alçada de la caixa ha de ser tal que, durant l’abocament a l’estenedora, el camió
només toqui a aquesta amb els corrons previstos a tal efecte.
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Els camions hauran de tenir sempre una lona o cobertor adequat per protegir la mescla
bituminosa en calent durant el seu transport.
S’ha d’aportar compromí s per escrit de realitzar tot el transport de mescla bituminosa
mitjançant vehicles calorifugats quan la distància entre la planta asfàltica on es fabriqui la
mescla i el tall de l’estesa a l’obra sigui superior a 50 km ó 45 minuts de temps de
desplaçament màxim.
El tècnic auxiliar present a la planta de fabricació, ha de tenir experiència en aquest tipus
d’unitat, i de forma permanent, vigilar el bon funcionament de tots i cadascun dels
dispositius. Entre d’altres coses, s’ha d’encarregar de comprovar, el nivell dels tancs d’à rids
en fred, el funcionament de les seves comportes de sortida, la combustió en el cremador, els
nivells dels tancs d’àrids en calent, el tancament estanc de les seves comportes i el rebuig,
així com l’envolta de l’à rid pel lligant.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: La mescla s'ha de transportar amb camions de caixa llisa i estanca, neta i
tractada per a evitar l'adherència de la mescla.
Durant el transport s'ha de protegir la mescla amb lones o altres cobertures, per tal d'evitar el
refredament.
La mescla s'ha d'aplicar inmediatament.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
Aquest criteri inclou l'abonament del lligant hidrocarbonat i del pols mineral d'aportació
utilitzats en la confecció de la mescla bituminosa.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
MESCLA BITUMINOSA:
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a
firmes y pavimentos.
LLIGANT HIDROCARBONAT:
* Orden de 21 de enero de 1988 sobre modificación de determinados artículos del Pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75).
* Orden de 8 de mayo de 1989 por la que se modifican parcialmente determinados
preceptos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y
puentes (PG 3/75).
* Orden de 27 de diciembre de 1999 por la que se actualizan determinados artículos del
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo
relativo a conglomerantes hidráulicos y ligantes hidrocarbonados.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Control de materials. Assaigs a realitzar a cada partida:
- Pols mineral d’aportació:
- Densitat aparent, sego ns l’annex A de la UNE-EN 1097-3
- Anàlisis granulomètric, segons UNE-EN 933-10
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- Pols mineral que no sigui d’aportació:
- 1 cop al dia o quan es canviï de procedè ncia: Densitat aparent (annex A, UNE EN
1097-3)
- 1 cop a la setmana o quan es canviï de procedència: Anàlisis granulomètric (UNE-EN
933-10)
Control de fabricació:
- Segons el nivell de conformitat (NFC) (annex A UNE-EN 13108-21), determinat pel
mètode del valor mig de 4 resultats, s’han de realitzar els assaigs amb la freqüència mínima
següent: NFC A: 600, NFC B: 300, NFC: 150. Els assaigs a realitzar són els següents:
- En mescles:
- Assaig de dosificació de lligant (UNE-EN 12697-1)
- Assaig granulomètric dels àrids recuperats (UNE-EN 12697-2)
- En granulats:
- Assaig d’equivalent de sorra (UNE-EN 933-8) o, al seu cas, assaig de l’í ndex de
blau de metilè (annex A UNE-EN 933-9).
OPERACIONS DE CONTROL EN GRANULAT:
- Si els àrids no disposen de marcatge CE, al menys un cop al mes, o quan es canviï la
procedència:
- Densitat relativa i absorció (UNE-EN 1097-6)
- Coeficient de ‘Los Ángeles’ (UNE-EN 1097-2), en granulat gros
- Coeficient de poliment accelerat per capes de rodadura (UNE-EN 1097-8) , en granulat
gros
- En granulat gros, al menys un cop a la setmana, o quan es canviï la procedència:
- Índex de llenques (UNE-EN 933-3)
- Proporció de cares de fractura (UNE-EN 933-5)
- Proporció d’impureses (annex C UNE 146130)
OPERACIONS DE CONTROL EN MESCLES:
- Si la mescla no disposa de marcatge CE, s’hauran de fer un mínim de 2 assaigs diaris:
- Assaig d’anàlisi granulomètrica de l’àrid combinat (UNE-EN 933-1)
- Assaig d’equivalent de sorra (UNE-EN 933-8) o, al seu cas, assaig de l’índex de blau de
metilè (annex A UNE-EN 933-9), de l’àrid combinat
- Si la mescla no disposa de marcatge CE i per categories de trànsit T00 a T3,1 segons el
nivell de conformitat (NFC) (annex A UNE-EN 13108-21), determinat pel mètode del valor
mig de 4 resultats, s’hauran de realitzar els assaigs amb la freqüència mínima següent: NFC
A: 12000, NFC B: 6000, NFC C: 3000. Els assaigs a realitzar són els següents:
- Assaig de resistència a les deformacions plàstiques mitjançant l’ assaig de pista de
laboratori (UNE-EN 12697-22)
- Determinació del valor del mòdul dinàmic a 20 ºC (annex C UNE-EN 12697-26)
- Quan es canviï el subministre o la procedència:
- Assaig de resistència conservada a tracció indirecta desprès d’immersió (UNE-EN
12697-12)
- Assaig de resistència a la fatiga (annex D UNE-EN 12697-24)
- Al menys 1 vegada al dia i 1 vegada per lot:
- Assaig de contingut de buits (UNE-EN 12697-8) i de densitat aparent (UNE-EN 126976 i annex B UNE-EN 13108-20) sobre provetes preparades segons UNE-EN 12697-30 si la
mida màxima de l’àrid é s inferior o igual a 22 mm o segons UNE-EN 12697-32 per mides
màximes superiors, aplicant 75 cops per cara als dos casos. Per cada lot es determinarà la
densitat de referència per la compactació, definida pel valor mig dels últims 4 valors de
densitat aparent obtinguts.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Si la pols mineral a utilitzar, disposa de marcatge CE, els criteris descrits a continuació per a
realitzar el control de procedència no seran d’aplicació obligatòria, sense perjudici del que
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estableixi el Plec de Prescripcions Tè cniques Particulars, ni de las facultats que
corresponen al Director de les obres.
En el cas de no complir-se les condicions indicades en el paràgraf anterior, de cada procedè
ncia de pols mineral d’aportació i per a qualsevol volum de producció previst, es prendran 4
mostres, i amb elles es determinarà la densitat aparent, segons l’Annex A de la UNE EN
1097-3, i la granulometria, segons la UNE EN 933-10.
L’assaig d’equivalent de sorra s’ha de realitzar als granulats abans de passar per
l’assecador de la central de fabricació.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MESCLES:
Les mostres sobre la mescla d’àrids en fred s’han de prendre aleatò riament en la cinta
subministradora i abans d’entrar en l’assecador.
El control de recepció s’ha de realitzar sobre mostres preses aleatòriament en els camions
receptors de la descàrrega de la planta.
Quan s’estableix la freqüència d’assaig mínima de 2 per dia, se n’ha de realitzar un durant el
matí i l’altre a la tarda.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’acceptaran per a la fabricació de mescles bituminoses el filler o els granulats que
incompleixin alguna de les especificacions indicades.
En el cas que el coeficient de neteja no compleixi allò exigit, es podrà demanar el rentat del
granulat gros i una nova comprovació.
S’han de rebutjar els àrids que presentin reste s de terra vegetal, matèria orgànica, o que
superin la granulometria prevista.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN
MESCLES:
Els resultats dels assaigs de granulometria de la mescla d’àrids i de la dotació de lligant, no
han de superar les toleràncies indicades respecte a la fórmula de treball.
Els resultats dels assaigs d’anàlisi granulomètrica, contingut de buits i densitat aparent ,
equivalent de sorra (o al seu cas, blau de metilè), contingut de betum, resistència
conservada a tracció indirecta després d’immersió, resistència a deformació plàstica, valor
del mòdul dinàmic i resistè ncia a la fatiga, hauran de complir les condicions especificades.
S’ha de rebutjar el material que presenti defectes en la inspecció visual o que superi els
marges de temperatura establerts.
Les bà scules i dispositius mesuradors de temperatura dins la planta, hauran de funcionar
correctament. En cas contrari s’ha d’interrompre la fabricació i procedir a la seva reparació o
substitució.
BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
BB1 - BARANES
BB13 - BARANES D'ALUMINI
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BB131TA2.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt de perfils buits d'aliatge d'alumini que formen el bastidor i el pany de paret de la
barana de protecció.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els perfils han de provenir de l'extrusió del totxo d'alumini.
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Han d'estar protegits superficialment amb una capa d'òxid d'alumini, posteriorment
segellada.
Han de tenir un aspecte uniforme sense esquerdes ni defectes superficials.
La secció i el gruix de les parets dels perfils s'han d'ajustar al que s'ha previst al projecte.
El perfil del travesser superior ha de tenir el disseny adequat per a rebre el passamà escollit.
La unió entre perfils s'ha de fer per soldadura, reblons d'aliatge d'alumini, cargols
autoroscants o cargols amb rosca mètrica.
Tots els cargols han de ser d'acer inoxidable o cadmiat (UNE 17-006) i s'han de muntar
sobre zones rigiditzades del perfil.
El moment d'inèrcia dels perfils de la barana no solidaris amb l'obra ha de ser de manera
que, sotmesos a les condicions previsibles més desfavorables, la fletxa sigui < 1/250 de la
seva llargària.
Les pilastres han d'estar a <= 1,50 m de distància.
La disposició dels barrots serà de tal manera que no ha de permetre el pas a cap punt, d'una
esfera de diàmetre equivalent a la separació entre brèndoles, ni ha de facilitar l'escalada.
Anoditzatció del perfil (UNE 38-010): >= 15 micres
Qualitat del segellat. Mètode de la gota colorant (UNE 38-017). Mitjana total (M): 0 <= M <=
2
Càrrega de ruptura (per a un gruix <= 25 mm UNE 38-337): >= 130 N/mm2
Duresa Brinell (per a una gruix <= 25 mm, UNE_EN_ISO 6506/1): >= 45
Toleràncies:
- LLargària del perfil: ± 1 mm
- Secció del perfil: ± 2,5%
- Rectitud d'arestes: ± 2 mm/m
- Torsió del perfil: ± 1°/m
- Planor: ± 1 mm/m
- Angles: ± 1°
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions
exigides i amb l'escairat previst.
Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones on pugui
rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
BBM - MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT
BBM1 - SENYALS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BBM1M000,BBM101PP,BBM12602,BBM11102,BBM1AHA2,BBM13602,BBM1AHD2.
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Materials per a proteccions de vialitat i senyalització.
S'han considerat els elements següents:
- Placa per a senyal de trànsit i caixetins de ruta
S'han considerat els tipus de senyals de trànsit i caixetins de ruta següents:
- Amb pintura no reflectora
- Amb làmina reflectora d'intensitat normal
PLAQUES I CAIXETINS PER A SENYALS DE TRÀNSIT:
L'element, placa o caixetí, ha d'estar format per l'estampació d'una planxa d'alumini o acer
galvanitzat, recoberta amb l'acabat que li sigui propi de pintura no reflectora, o làmina
reflectora.
La utilització de materials d'una altra naturalesa o un altre tipus de planxa d'alumini haurà de
ser aprovada per la DF.
La superfície metàl·lica ha de ser neta, llisa, sense porus, sense corrosió i resistent a la
intempèrie.
No ha de tenir ratllades, bonys ni d'altres defectes superficials.
Ha d'estar construït amb un reforç perimetral format amb la mateixa planxa doblegada 90°.
Tindran les dimensions, colors i composició indicades en el capítol VI, secció 4a del
"Reglamento de Circulación”.
Els ancoratges per a plaques, els cargols de subjecció i els perfils d'acer galvanitzat utilitzats
com a suport, compliràn les característiques indicades per a cadascún d'ells en les normes
UNE 135312 i UNE 135314.
Han d'estar preparats per a la unió amb l'element per mitjà de cargols o abraçadores.
En cas que hi hagi soldadura, aquesta respectarà l'especificat en els artícles 624, 625 i 626
del "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales".(PG 3/75)
Les plaques de planxa d'acer galvanitzat compliràn les especificacions de les normes UNE
135310 i UNE 135313.
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes a la superfície.
El recobriment ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc.
No ha de tenir taques, inclusions de flux, de cendres o de clapes.
No ha de tenir exfoliacions visibles, ni bombolles, ratllades, picadures o punts sense
galvanitzar.
Gruix del caixetí: 1,8 mm
Gruix de la placa: 1,8 mm
Amplària del reforç perimetral: 25 mm
Protecció del galvanitzat de la senyal (UNE 135310): 256 g/m2
Adherència i conformabilitat del recobriment (UNE 135310): Ha de complir
Protecció del galvanitzat dels elements de sustentació: >= 505 g/m2
Puresa del zinc: 98,5%
Adherència del recobriment (MELC 8.06a): Ha de complir
Continuïtat del recobriment (MELC 8.06a): Ha de complir
Condicions de les zones no retrorreflectores pintades de les senyals:
- Els colors han d'estar dins dels límits cromàtics i de factor de luminància especificats a la
norma UNE 135 331
- L'esmalt no ha de tenir benzol, derivats clorats ni qualsevol altre dissolvent tòxic.
- La pel·lícula seca de pintura ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o
qualsevol altra imperfecció superficial
Condicions de la pel·lícula seca de pintura:
- Brillantor especular a 60°C: > 50%
- Adherència (assaig 4.4): <= 1, No han d'aparèixer dents de serra
- Resistència a l'impacte (assaig 4.5): Sense trencament
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- Resistència a la immersió en aigua (assaig 4.6):
- Immediatament després de l'assaig : Sense ampolles, arrugues ni reblaniments
- A les 24 hores: Brillantor especular >= 90% brillantor abans d'assaig
- Resistència a la boira salina: Ha de complir especificacions art.3.7
- Resistè ncia a la calor i al fred (assaig 4.8 i 4.9):
- No hi ha d'haver ampolles, pèrdua d'adherència o defectes apreciables
- Envelliment artificial: Ha de complir les condicions art. 3.9.
Tots aquests valors s'han de comprovar d'acord amb la UNE 135331.
Toleràncies:
- Compliran la Euronorma 143
PLAQUES I CAIXETINS ACABATS AMB LÀMINA REFLECTORA:
Els materials retrorreflectants utilitzats en senyals i rètols verticals de circulació es
classificaran, segons la seva naturalesa i característiques, en tres nivells:
- Nivell de retrorreflexió 1: La seva composició estarà realitzada a base de microesferes de
vidre incorporades a una resina o aglomerant transparent i pigmentat amb els colors
apropiats. Aquesta resina, per la part posterior, estarà sellada i dotada d'un adhesiu
sensible a la pressió o activable per calor que estarà protegit per una làmina de paper amb
silicona o de polietilè.
- Nivell de retrorreflexió 2: La seva composició estarà realitzada a base de microesferes de
vidre encapsulades entre una pel·lícula externa, pigmentada amb els colors apropiats, i una
resina o aglomerant transparent amb la pigmentació adequada. Aquesta resina, per la part
posterior, estarà sellada i dotada d'un adhesiu sensible a la pressió o activable per calor que
estarà protegit per una làmina de paper amb silicona o de polietilè.
- Nivell de retrorreflexió 3: La seva composició estarà realitzada a base de microprismes
integrats en la cara interna d'una làmina polimèrica. Aquests elements han de ser capaç os
de reflexar la llum incident en amplies condicions d'angularitat i a les distàncies de visibilitat
considerades característiques per a les diferents senyals i rètols verticals, amb una intensitat
lluminosa per unitat de superfí cie <= 10 cd/m2 per al color blanc.
Han de ser capaços de reflectir la major part de la llum incident, en la mateixa direcció però
en sentit contrari.
Ha de tenir els colors i el factor de luminancia d'acord amb el que prescriuen les normes
UNE 48073 i UNE 48060, dins dels límits especificats a la norma UNE 135330 i UNE
135334.
Exteriorment, la làmina reflectora ha de tenir una pel·lícula de resines sintètiques,
transparent, flexible, de superfí cie llisa i resistent als agents atmosfèrics.
La làmina reflectora ha de ser resistent als dissolvents com el querosè, la turpentina, el
metanol, el xilol i el toluè.
La làmina reflectora ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o qualsevol altra
imperfecció superficial.
Els valors de coeficient de retrorreflexió, determinats segons la norma UNE 135 350, han de
complir les especificacions establertes a la norma UNE 135330.
Resistència a l'impacte (UNE 48184): Sense clivelles ni desenganxades
Adherència al substrat (UNE 135330): Ha de complir
Resistència a la calor (UNE 135-330): Ha de complir
Resistència al fred (UNE 135-330): Ha de complir
Resistència a la humitat (UNE 135-330): Ha de complir
Resistència als detergents (UNE 135-330): Ha de complir
Resistència a la boira salina (UNE 135-330): Ha de complir
Envelliment accelerat (UNE 135-330): Ha de complir
Condicions de la làmina reflectora:
- Gruix de la làmina reflectora: <= 0,3 mm
- Flexibilitat (MELC 12.93): Ha de complir
- Brillantor especular amb un angle de 85° (MELC 12.100): >= 40
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- Intensitat reflexiva sota pluja artificial: >= 90% valor original (angle divergència 0,2° i
incidència 0,5°)
- Retracció:
- Al cap de 10 min: < 0,8 mm
- Al cap de 24 h: < 3,2 mm
- Resistència a la tracció: > 0,1 N/mm2
- Allargament: > 10%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
PLAQUES I CAIXETINS PER A SENYALS DE TRÀNSIT:
Subministrament: Embalades individualment o agrupades en embalatge rígid de fusta o
metàl·lic. A l'exterior ha de figurar el sí mbol de les plaques i el nombre d'unitats.
Emmagatzematge: Assentades en horitzontal en llocs secs, ventilats i sense contacte directe
amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización,
balizamiento y sistemas de contención de vehículos.
PLAQUES I CAIXETINS PER A SENYALS DE TRÀNSIT:
* Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización vertical de
carreteras. 1984.
* UNE 135310:1991 Señales metálicas de circulación. Placas embutidas y estampadas de
chapa de acero galvanizado. Características y métodos de ensayo de la chapa.
* UNE 135330:1998 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes retroreflectantes
mediante làminas con microesferas de vidrio. Características y métodos de ensayo.
* UNE 135331:1998 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes. Zona no
retrorreflectante. Pinturas. Características y métodos de ensayo.
BBMZ - MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BBMZ1B21.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Materials auxiliars per a proteccions de vialitat.
S'han considerat els elements següents:
- Suport de perfil d'acer galvanitzat per a barreres de seguretat flexibles
- Suport de tub d'acer laminat i galvanitzat per a suport de senyalització
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- Amortidor per a barreres de seguretat flexibles
- Captallums per a barreres de seguretat
- Part proporcional d'elements de fixació per a barreres de seguretat
- Terminal en forma de cua de peix per a barreres de seguretat
- Captallums retrorreflectants per a senyalització horitzontal, per a fixar al paviment
SUPORTS D’ACER GALVANITZAT:
L'alçària del suport ha de ser l'especificada al projecte.
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície.
Els forats han de ser allargats, s'han de realitzar en el taller amb trepant i les dimensions han
de ser les especificades en el projecte.
No s'han d'engrandir o rectificar forats per mitjà d'una broca passant.
Tipus d'acer: S235JR (UNE-EN 10025-2)
Protecció de galvanització: >= 505 g/m2
Puresa del zinc: >= 99%
Límit elàstic mínim:
- Gruix e <= 16 mm: 235 N/mm2
- 16 mm < e <= 40 mm: 225 N/mm2
- 40 mm < e <= 65 mm: 215 N/mm2
Resistència a tracció:
Gruix e < 3 mm: 360 a 510 N/mm2
3 mm <= e <= 65 mm: 340 a 470 N/mm2
SUPORTS DE PERFILS D'ACER LAMINAT GALVANITZAT:
Perfil d'acer laminat i galvanitzat en calent per a suport de barreres de seguretat.
Es poden utilitzar indistintament perfils C i UPN.
SUPORTS DE TUB D'ACER GALVANITZAT:
Perfil de secció tancada, no massissa, d'acer laminat i galvanitzat en calent, per al suport de
senyalització vertical.
El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de
zinc. No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes.
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense
galvanitzar.
Tipus d’acer: AP 11(UNE 36-093)
Doblegament (UNE 7-472): Ha de complir
Toleràncies:
- Secció rectangular:
- Dimensió: ±1% (mínim ± 5mm)
- Gruix: -10% (toler.+limitada per toler. en massa)
- Massa: +8%; -6%
- Secció circular:
- Dimensió: ±1% (mínim ± 5mm)
- Gruix: -10% (toler.+limitada per toler. en massa)
- Massa: +8%; -6%
Allargament fins a la ruptura:
┌─────────────────────────────────┐
│Gruix │ Allargament mínim (%) │
│ (mm) │──────────────────────────│
│
│Longitudinal│Transversal │
│──────│────────────│─────────────│
│ <=40 │ 26 │ 24
│
│──────│────────────│─────────────│
│ > 40 │ 25 │ 23
│
│ <=65 │
│
│
└─────────────────────────────────┘
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AMORTIDORS PER A BARRERES DE SEGURETAT:
Amortidor tipus bionda, format per un perfil d'acer laminat i galvanitzat en calent, per a
barreres de seguretat.
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície.
Tipus d'acer: S235JR (UNE-EN 10025-2)
Protecció de galvanització: >= 505 g/m2
Puresa del zinc: >= 98,5%
Gruix del recobriment: 70 micres
CAPTALLUMS REFLECTORS PER A BARRERES DE SEGURETAT:
Captallums de forma angular, realitzat amb xapa d'acer laminat i galvanitzat en calent,
recobert a l'exterior amb una làmina reflectora, per fixar a la barrera de seguretat.
Ha de ser capaç de reflectir la major part de llum incident.
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació, ratlladures en la làmina reflectant ni desperfectes en
la seva superfície.
Tipus d'acer: S235JR (UNE-EN 10025-2)
Gruix: 3 mm
CAPTALLUMS PER A COL.LOCAR EN EL PAVIMENT:
Els captallums es classifiquen segons el seu ús en:
- Permanents (color blanc en la part no retrorreflectant)
- Temporals (color groc en la part no retrorreflectant)
Segons la naturalesa del retrorreflector, es classifiquen en:
- Códi 1: retrorreflector de vidre
- Códi 2: retrorreflector orgànic de naturalesa polimèrica
- Códi 3: retrorreflector orgànic de naturalesa polimèrica, protegit amb una superfície
resistent a l’abrasió
Si esta format per dues o més parts, s’han de poder desmuntar només amb l’ eina
recomanada pel fabricant (si es necessari la seva substitució).
L’element reflectant pot ser unidireccional o bidireccional.
La zona reflectant del element ha d’estar formada per retrorreflectors de vidre o de
naturalesa polimèrica, protegits o no, aquests últims amb una superfície resistent a l’abrasió.
Els captallums retrorreflectants que hagi de ser vist des d’ un vehicle en moviment, ha de
tenir les dimensions, nivell de retrorreflexió, disseny i colors, indicats en la UNE-EN 1463-1.
El contorn del cos de l’element, no ha de tenir vores afilades que puguin comprometre la
seguretat de la circulació vial.
El sistema d’ancoratge ha de garantir la seva fixació permanent i que, en cas d’arrencament
o trencament, no produeixi un perill per al trànsit ni degut a l’element arrencat ni degut als
elements d’ ancoratge que pugin restar sobre la calçada.
Ha de portar marcat en la part superior, de forma indeleble i ben visible, com a mínim, el
nom del fabricant i la data de fabricació.
Les característiques tècniques de l’element han de ser les definides en la UNE-EN 1463-1 i
s’ han de comprovar segons aquesta norma.
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A BARRERES DE
SEGURETAT:
Conjunt d'elements de fixació d'acer, formats per mitjà d'estampació i galvanitzats en calent,
necessaris per a la fixació d'un metre de barrera de seguretat.
Les superfícies han de ser llises, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes superficials.
Els fils de la rosca dels cargols no han de tenir defecte de material ni empremtes d'eina.
Unió separadors al suport:
- Cargols, femelles i volanderes: M16 x 35 (segons DIN 7990, DIN 7989 i UNE_EN 24034)
- Qualitat dels cargols: 5.6
Unió entre barreres:
- Cargols i volanderes segons fig.11 UNE 135-122
- Qualitat dels cargols: 4.6
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- Femelles: M16 (UNE-EN 24034)
TERMINAL EN FORMA DE CUA DE PEIX PER A BARRERES DE SEGURETAT:
Terminal en forma de cua d'oreneta format per una banda d'acer laminat i galvanitzat en
calent.
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície.
El tall del terminal s'ha de fer per mitjà d'oxitall.
Els forats han de ser allargats, s'han de realitzar en el taller amb trepant i les dimensions han
de ser les especificades a la figura 13 UNE 135-122.
No s'han d'engrandir o rectificar forats per mitjà d'una broca passant.
Tipus d'acer: S235JR (UNE-EN 10025-2)
Allargament fins a la ruptura: >= 26%
Gruix de la planxa: 3 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
SUPORTS DE PERFILS LAMINATS O TUBS D'ACER:
Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el símbol de
designació de l'acer.
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats sense contacte directe amb el terra.
AMORTIDORS PER A BARRERES DE SEGURETAT:
Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el símbol de
designació de l'acer.
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats sense contacte directe amb el terra.
TERMINAL EN FORMA DE CUA DE PEIX PER A BARRERES DE SEGURETAT:
Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el símbol de
designació de l'acer.
Emmagatzematge: En el mateix lloc on serà col·locat, de manera que no s'alterin les seves
característiques.
CAPTALLUMS:
Subministrament: Empaquetats en caixes, de manera que no s'alterin les seves
característiques. A l'exterior hi ha d'haver el nombre d'unitats que conté.
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves
característiques.
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS:
Subministrament: Empaquetats en caixes. A l'exterior hi ha d'haver les característiques de
l'element de fixació i el nombre d'unitats que conté.
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves
característiques.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A BARRERES DE SEGURETAT:
Unitat d'elements necessaris per a realitzar la unió d'una barrera al tram contigu i al seu
suport.
BANDEROLA, PÒRTIC, SUPORT, AMORTIDORS, CAPTALLUMS I TERMINALS EN
FORMS DE CUA DE PEIX:
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:
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* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
CAPTALLUMS REFLECTORS PER A BARRERES DE SEGURETAT:
* Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización vertical de
carreteras. 1984.
CAPTALLUMS PER A COL.LOCAR EN EL PAVIMENT:
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización,
balizamiento y sistemas de contención de vehículos.
* UNE-EN 1463-1:1998 Materiales para señalización vial horizontal.Captafaros
retrorreflectantes.Parte 1:Características iniciales.
PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ I TERMINALS EN FORMA DE CUA
DE PEIX PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:
* UNE 135122:1999 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras metálicas.
Elementos accesorios de las barreras metálicas. Materiales, dimensiones, formas de
fabricaión y ensayos.
BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
BD5 - MATERIALS PER A DRENATGES
BD5J - FAMÍLIA D5J
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BD5J534T,BD5J634T.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Elements prefabricats de fosa dúctil per a la formació de canals de recollida d'aigua als
paviments, per a zones de circulació utilitzades per vianants o vehicles, amb la part
proporcional d'accessoris extrems i de connexió a al xarxa de sanejament i la reixa o tapa
superior.
Canal sense pendent amb reixa de fosa.
No ha de tenir esquerdes, deformacions, balcaments ni escrostonaments a les arestes.
Les canals han de tenir una amplada interior constant.
Les canals sense pendent han de tenir l’alç ada interior constant, i les canals amb pendent
han de tenir un increment de l’alçada interior constant.
Els extrems de les peces de la canal han d’acabar amb un tall perpendicular a l’ eix, amb un
encaix encadellat.
La superfície interior ha de ser regular i llisa. S'admeten petites irregularitats locals que no
disminueixin la qualitat de la peça, ni la capacitat de desguàs.
La canal ha de tenir un sistema per encaixar les reixes o tapes, que permetin immobilitzarles.
Les reixetes o tapes han de tenir els encaixos adients perquè una vegada col·locades no es
puguin desplaçar lateralment.
Han de portar una marca que identifica la classificació segons UNE-EN 1433:
- A 15: zones de vianants
- B 125: voreres, zones de vianants i zones d’estacionament de vehicles
- C 250: vorals i cunetes de carreteres o carrers
- D 400: zones de trànsit en carreteres o aparcament de tot tipus de vehicles
- E 600: zones de trànsit de vehicles pesats
- F 900: zones amb càrregues molt grans
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El fabricant ha de garantir que el conjunt de canal i reixa o tapa col·locada compleixen les
condicions de la UNE-EN 1433.
Les reixetes i les tapes han d’estar marcades com a mí nim amb la següent informació:
- Referència a la norma EN 1433
- La classe a la que pertanyen
- Nom i/o marca d’identificació del fabricant de la reixeta o tapa
- Nom i/o marca d’identificació del fabricant de la unitat de reixeta
- Data de fabricació
- El símbol normalitzat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
El cos de la canal ha d’estar estar marcat com a mínim amb la següent informació:
- Referència a la norma EN 1433
- La classe a la que pertany
- Nom i/o marca d’identificació del fabricant
- El tipus de producte (M per a les canals que necessiten suport addicional per a suportar les
càrregues verticals i horitzontals, I per a les canals que no necessiten aquest suport)
- Data de fabricació
- Per a canals amb pendent incorporada, la seqüència de cada unitat
- Marcat relatiu a la resistència a la intempèrie
- El símbol normalitzat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
Toleràncies:
- Llargària interior (L):
- Per a L =< 1 000 mm: ± 2 mm
- Per a 1 000 < L =< 4 000 mm: ± 4 mm
- Per a L > 4 000 mm: ± 5 mm
- Amplària interior (b):
- Per a b =< 500 mm: ± 2 mm
- Per a 500 < b =< 500 mm: ± 3 mm
- Alçària interior (h):
- Per a h =< 200 mm: ± 2 mm
- Per a h > 200 mm: ± 1% amb un màxim de ± 3 mm
- Tolerància del desplaçament horitzontal de la reixeta o tapa en el seu allotjament:
- Obertura neta =< 400 mm: ± 7 mm
- Obertura neta > 400 mm: ± 9 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.
El subministrador ha d’aportar la documentació segü ent, que acredita el marcatge CE,
segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat
7.2.1 del CTE:
- Sistema 3: Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels assaigs
inicials de tipus, realitzat pel laboratori notificat
A la documentació comercial, el símbol normalitzat CE s’ha d’acompanyar de la següent
informació:
- Nom o marca d’identificació i l’adreça social del fabricant
- Els dos últims dígits de l’any en que s’ha fet el marcatge
- Referència a la norma EN 1433
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions, ús previst i lloc d’instal·lació
- Característiques cobertes per la norma EN 1433
- Capacitat de suport de càrrega (classificació segons la norma EN 1433)
- Estanquitat a l’aigua
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- Durabilitat
Emmagatzematge: En llocs protegits del sol, les gelades i 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 1433:2003 Canales de drenaje para zonas de circulación para vehículos y
peatones. Clasificación, diseño y requisitos de ensayo, marcado y evaluación de
conformidad.
UNE-EN 1433/AC:2004 Canales de desagüe para zonas de circulación utilizadas por
peatones y vehículos. Clasificación, requisitos de diseño y de ensayo, marcado y evaluación
de la conformidad.
UNE-EN 1433/AC:2004 Canales de desagüe para zonas de circulación utilizadas por
peatones y vehículos. Clasificación, requisitos de diseño y de ensayo, marcado y evaluación
de la conformidad.
BD5Z - MATERIALS AUXILIARS PER A DRENATGES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BD5ZB345.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i
materials complementaris per a pous de registre.
S'han considerat els elements següents:
- Bastiment i reixa practicable o fixa per a embornals
- Bastiment de perfil d’acer, amb o sense traves
- Reixa practicable o fixa
S’ han considerat els materials següents per a tapes i reixes
- Fosa gris
- Fosa dúctil
- Acer
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit.
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de
vehicles, s’han de classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes
següents:
- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes.
- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d’estacionament i
aparcaments de varis pisos per a cotxes.
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera
s’extèn en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera
- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i
zones d’aparcament per a tot tipus de vehícles.
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- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments
d’aeroports, molls, etc.).
- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments
d’aeroports)
Tots els elements que formen el dispositiu han d’ estar protegits contra la corrossió.
El dispositiu ha d’ estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de
ser utilitzat.
Les tapes o reixes metàl· liques, han de tenir la superficie superior antilliscant.
Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de
tenir una adherencia satisfactoria.
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus as sentaments. El conjunt no ha de
produir soroll al trepitjar-lo.
Les tapes o reixes han d’ estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut
al trànsit amb una fondària d’encastament suficient o amb un dispositiu de tancament.
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents
procediments:
- Amb un dispositiu de tanca
- Amb suficient massa superficial
- Amb una característica específica en el diseny
El disseny d’aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb
una eina d’us normal.
El diss eny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el
bastiment.
S’ han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i
la seva apertura.
La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del
recolzament corresponent a la càrrega d’assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El
recolzament ha de contribuir a l’esta bilitat de la reixa o tapa en condicions d’us.
L’ alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha
de ser com a mínim de 100 mm.
La superficie superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de
la classe D 400 poden tenir una superficie cóncava.
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions
següents:
- El codi de la norma UNE EN 124
- La classe segons la norma UNE EN 124
- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació
- Referència, marca o certificació si en tè
La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament,
han de complir les especificacions següents:
- Un o dos elements:
- Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm
- Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm
- Tres o més elements:
- Franquícia del conjunt: <= 15 mm
- Franquícia de cada element individual: <= 5 mm
Fondària d’encastament (classes D 400 a F 900): >= 50 mm
Toleràncies:
- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm
- Dimensions: ± 1 mm
- Guerxament: ± 2 mm
Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions
següents:
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Superfície de ventilació:
- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d’un cercle, amb un diàmetre igual a la pas
lliure
- Pas lliure > 600 mm: >= 140 cm2
Dimensions dels forats de ventilació:
- Ranures:
- Llargària: <= 170 mm
- Amplària:
- Classes A 15 a B 125: 18-25 mm
- Classes C 250 a F 900: 18-32 mm
- Forats:
- Diàmetre:
- Classes A 15 a B 125: 18-38 mm
- Classes C 250 a F 900: 30-38 mm
BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE:
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament.
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment.
L’a ngle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º.
REIXA:
Les dimensions dels intervals entre brèndoles han d’ estar determinades en funció de la
capacitat de desgüàs de la reixa i han d’estar uniformement repartits en l’obertura lliure.
La superfície d’absorció no ha de ser menor que el 30% de l’obertura lliure.
L’amplària i llargària màxims dels espais entre brèndoles, ha de complir l’especificat en
l’apartat 7.9.1 i 7.9.2 de la UNE-EN 124.
BASTIMENT:
Ha de ser pla i ben escairat.
Els perfils que el formen han de ser rectes quan el bastiment és rectangular.
Ha de portar potes d'ancoratge distribuïdes uniformement i, com a mínim, una a cada angle
si el bastiment és rectangular i tres si és circular.
Separació entre potes d'ancoratge: <= 60 cm
Llargària dels elements de fixació: >= 30 mm
Toleràncies:
- Alçària del bastiment: ± 1,5 mm
- Amplària (sempre que l'encaix de la reixa sigui el correcte): <= 0,25% llargària
- Rectitud dels perfils: Fletxa: <= 0,25% llargària
- Dimensions exteriors del bastiment: ± 2 mm
BASTIMENT D'ACER GALVANITZAT AMB TRAVES:
Ha d'anar reforçat amb traves soldades de tub de secció quadrada o de passamà del mateix
material.
Separació entre traves: <= 100 cm
Dimensions del tub de travada: 20 x 20 mm
Alçària del passamà de travada: 60 mm
REIXA FIXA:
Ha de portar potes d'ancoratge distribuides uniformement i, com a mínim, una a cada angle
si el bastiment és rectangular i tres si és circular.
Separació entre potes d'ancoratge: <= 60 cm
Llargària dels elements de fixació: >= 30 mm
ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA:
El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contí nua que ha de cobrir a
l’element completament.
Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes.
La pintura ha d’estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni
altres defectes superficials.
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DISPOSITIUS DE TANCAMENT D’ACER:
Gruix: >= 2,75 mm
Gruix i massa del galvanitzat:
- Gruix de l’acer >= 2,75 a < 5 mm: >= 50 micres i 350 g/m2
- Gruix de l’acer >= 5 mm: >= 65 micres i 450 g/m2
ELEMENTS DE FOSA:
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de residu.
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra,
gotes fredes, etc.).
BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA:
La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de
fosa blanca.
Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la cara
superior.
Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa colada.
Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111): >= 180 N/mm2
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1): >= 155 HB
Contingut de ferrita, a 100 augments: <= 10%
Contingut de fòsfor: <= 0,15%
Contingut de sofre: <= 0,14%
ELEMENTS D'ACER GALVANITZAT:
Ha de ser de perfils conformats d'acer S235JR, soldats.
El conjunt ha d'estar lligat sòlidament amb soldadura.
El recobriment de zinc ha d’estar ben adherit. Ha de ser llis, sense discontinuïtats,
exfoliacions ni taques.
Límit elàstic de l'acer: >= 240 N/mm2
Resistència a tracció de l'acer: >= 340 N/mm2
Massa de recobriment del galvanitzat: >= 360 g/m2
Puresa del zinc de recobriment: >= 98,5%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
BASTIMENT:
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions
exigides i amb l'escairat previst.
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar
deformacions o danys que alterin les seves característiques.
BASTIMENT I TAPA O REIXA:
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces
que conté i les seves dimensions.
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar
deformacions o danys que alterin les seves característiques.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:
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UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación
utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos tipo, marcado,
control de calidad.
ELEMENTS DE FOSA GRIS:
* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de
piezas moldeadas.
BDD - MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE
BDDZ - MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE REGISTRE
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BDDZ61A3,BDDZ61A0.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i
materials complementaris per a pous de registre.
S'han considerat els elements següents:
- Bastiment i tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions
- Complements per a pou de registre:
- Graó d’acer galvanitzat
- Graó de fosa
- Fleix d’acer inoxidable i anells d’expansió per a junt d’estanquitat entre el tub i el pou de
registre
S’ han considerat els materials següents per a tapes i reixes
- Fosa gris
- Fosa dúctil
- Acer
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit.
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de
vehicles, s’han de classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes
següents:
- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes.
- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d’estacionament i
aparcaments de varis pisos per a cotxes.
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera
s’extèn en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera
- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i
zones d’aparcament per a tot tipus de vehícles.
- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments
d’aeroports, molls, etc.).
- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments
d’aeroports)
Tots els elements que formen el dispositiu han d’ estar protegits contra la corrossió.
El dispositiu ha d’ estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de
ser utilitzat.
Les tapes o reixes metàl· liques, han de tenir la superficie superior antilliscant.
Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de
tenir una adherencia satisfactoria.
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Els dispositius han de ser compatibles amb els seus as sentaments. El conjunt no ha de
produir soroll al trepitjar-lo.
Les tapes o reixes han d’ estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut
al trànsit amb una fondària d’encastament suficient o amb un dispositiu de tancament.
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents
procediments:
- Amb un dispositiu de tanca
- Amb suficient massa superficial
- Amb una característica específica en el diseny
El disseny d’aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb
una eina d’us normal.
El diss eny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el
bastiment.
S’ han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i
la seva apertura.
La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del
recolzament corresponent a la càrrega d’assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El
recolzament ha de contribuir a l’esta bilitat de la reixa o tapa en condicions d’us.
L’ alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha
de ser com a mínim de 100 mm.
La superficie superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de
la classe D 400 poden tenir una superficie cóncava.
El pas lliure dels dispositius de tancament utilitzats com a pas d’home, s’han d’ajustar a les
normes de seguretat en funció del lloc a on s’instal·lin. En general han de tenir un diàmetre
mínim de 600 mm.
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions
següents:
- El codi de la norma UNE EN 124
- La classe segons la norma UNE EN 124
- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació
- Referència, marca o certificació si en tè
La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament,
han de complir les especificacions següents:
- Un o dos elements:
- Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm
- Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm
- Tres o més elements:
- Franquícia del conjunt: <= 15 mm
- Franquícia de cada element individual: <= 5 mm
Fondària d’encastament (classes D 400 a F 900): >= 50 mm
Toleràncies:
- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm
- Dimensions: ± 1 mm
- Guerxament: ± 2 mm
Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions
següents:
Superfície de ventilació:
- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d’un cercle, amb un diàmetre igual a la pas
lliure
- Pas lliure > 600 mm: >= 140 cm2
Dimensions dels forats de ventilació:
- Ranures:
- Llargària: <= 170 mm
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- Amplària:
- Classes A 15 a B 125: 18-25 mm
- Classes C 250 a F 900: 18-32 mm
- Forats:
- Diàmetre:
- Classes A 15 a B 125: 18-38 mm
- Classes C 250 a F 900: 30-38 mm
BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE:
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament.
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment.
L’a ngle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º.
ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA:
El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contí nua que ha de cobrir a
l’element completament.
Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes.
La pintura ha d’estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni
altres defectes superficials.
DISPOSITIUS DE FORMIGÓ ARMAT:
En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les arestes i
superfí cies de contacte entre el bastiment i la tapa, han d’estar protegides amb una xapa de
fosa o d’acer galvanitzat en calent.
Gruix mínim de fosa o d’acer:
- A 15: >= 2 mm
- B 125: >= 3 mm
- C 250: >= 5 mm
- D 400: >= 6 mm
- E 600 i F 900: A determinar en funció de cada disseny
Resistència característica a la compressió del formigó després de 28 dies:
- Classe B 15 a F 900: >= 40 N/mm2
- Classe A 15: >= 25 N/mm2
Gruix del recobriment de formigó de l’armadura d’acer: >= 20 mm
ELEMENTS DE FOSA:
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de residu.
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra,
gotes fredes, etc.).
BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA:
La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de
fosa blanca.
Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la cara
superior.
Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa colada.
Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111): >= 180 N/mm2
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1): >= 155 HB
Contingut de ferrita, a 100 augments: <= 10%
Contingut de fòsfor: <= 0,15%
Contingut de sofre: <= 0,14%
GRAÓ D'ACER GALVANITZAT:
Graó de rodó d'acer llis, AE 215 L, fabricat per laminació en calent.
El graó ha de portar una platina d'acer soldada a cada un dels seus extrems, per a facilitar
l'ancoratge.
Tots els segments del graó han d'estar continguts en el mateix pla.
La peça ha d'estar protegida amb una galvanització per immersió en calent.
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El recobriment ha d'estar ben adherit. Ha de ser llis, sense taques, discontinuïtats,
exfoliacions, etc.
Resistència a la tracció: 340 - 500 N/mm2
Límit elàstic (UNE 7-474): >= 220 N/mm2
Allargament a la ruptura: >= 23%
Toleràncies:
- Dimensions: ± 2 mm
- Guerxament: ± 1 mm
- Diàmetre del rodó: - 5%
GRAÓ DE FOSA:
Graó emmotllat amb fosa de tipus nodular.
El grafit ha d'aparèixer en forma esferoïdal en una superfície >= 85% de la peça.
Ha de ser plana. Ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues de
servei.
A cada peça ha d'haver-hi la marca del fabricant.
Resistència a la tracció de la fosa (UNE 36-118): >= 380 N/mm2
Allargament a la ruptura: >= 17%
Contingut de perlita: <= 5%
Contingut de cementita a les zones d'encastament: <= 4%
Toleràncies:
- Dimensions: ± 2 mm
- Guerxament: ± 1 mm
FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ:
Peça de goma sintètica amb un fleix d'acer d'expansió per a la unió de la peça al pou de
registre i una brida d'acer per a la unió de la peça amb el tub, configurant un junt flexible
entre el pou de registre i el tub.
La goma ha de ser resistent als olis, àcids, l'ozó i les aigües residuals.
El fleix d'expansió i la brida han de ser d'acer inoxidable no magnètic.
El junt no ha de tenir defectes interns ni irregularitats superficials que puguin afectar la seva
funció.
No ha de tenir porus.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
BASTIMENT I TAPA O REIXA:
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces
que conté i les seves dimensions.
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar
deformacions o danys que alterin les seves característiques.
FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ:
Subministrament: Embalats en caixes. A cada element hi ha d'haver la marca del fabricant.
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques.
GRAÓ:
Subministrament: Empaquetats sobre palets.
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats, de manera que no s'alterin les seves
característiques.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra

BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación
utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos tipo, marcado,
control de calidad.
ELEMENTS DE FOSA GRIS:
* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de
piezas moldeadas.
GRAÓ D'ACER GALVANITZAT:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
GRAÓ DE FOSA:
* UNE 36118:1973 Fundición con granito esferoidal. Tipos y condiciones de recepción y
suministro de piezas moldeadas.
FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ:
* UNE 53571:1989 Elastómeros. Juntas de estanquidad de goma maciza para tuberías de
suministro de agua, drenaje y alcantarillado. Especificaciones de los materiales.
BDK - MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BDKZ3170,BDKZHLBX.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i
materials complementaris per a pous de registre.
S'han considerat els elements següents:
- Bastiment i tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions
S’ han considerat els materials següents per a tapes i reixes
- Fosa gris
- Fosa dúctil
- Acer
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit.
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de
vehicles, s’han de classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes
següents:
- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes.
- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d’estacionament i
aparcaments de varis pisos per a cotxes.
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera
s’extèn en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera
- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i
zones d’aparcament per a tot tipus de vehícles.
- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments
d’aeroports, molls, etc.).
- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments
d’aeroports)
Tots els elements que formen el dispositiu han d’ estar protegits contra la corrossió.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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El dispositiu ha d’ estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de
ser utilitzat.
Les tapes o reixes metàl· liques, han de tenir la superficie superior antilliscant.
Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de
tenir una adherencia satisfactoria.
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus as sentaments. El conjunt no ha de
produir soroll al trepitjar-lo.
Les tapes o reixes han d’ estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut
al trànsit amb una fondària d’encastament suficient o amb un dispositiu de tancament.
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents
procediments:
- Amb un dispositiu de tanca
- Amb suficient massa superficial
- Amb una característica específica en el diseny
El disseny d’aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb
una eina d’us normal.
El diss eny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el
bastiment.
S’ han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i
la seva apertura.
La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del
recolzament corresponent a la càrrega d’assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El
recolzament ha de contribuir a l’esta bilitat de la reixa o tapa en condicions d’us.
L’ alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha
de ser com a mínim de 100 mm.
La superficie superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de
la classe D 400 poden tenir una superficie cóncava.
El pas lliure dels dispositius de tancament utilitzats com a pas d’home, s’han d’ajustar a les
normes de seguretat en funció del lloc a on s’instal·lin. En general han de tenir un diàmetre
mínim de 600 mm.
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions
següents:
- El codi de la norma UNE EN 124
- La classe segons la norma UNE EN 124
- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació
- Referència, marca o certificació si en tè
La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament,
han de complir les especificacions següents:
- Un o dos elements:
- Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm
- Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm
- Tres o més elements:
- Franquícia del conjunt: <= 15 mm
- Franquícia de cada element individual: <= 5 mm
Fondària d’encastament (classes D 400 a F 900): >= 50 mm
Toleràncies:
- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm
- Dimensions: ± 1 mm
- Guerxament: ± 2 mm
Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions
següents:
Superfície de ventilació:
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- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d’un cercle, amb un diàmetre igual a la pas
lliure
- Pas lliure > 600 mm: >= 140 cm2
Dimensions dels forats de ventilació:
- Ranures:
- Llargària: <= 170 mm
- Amplària:
- Classes A 15 a B 125: 18-25 mm
- Classes C 250 a F 900: 18-32 mm
- Forats:
- Diàmetre:
- Classes A 15 a B 125: 18-38 mm
- Classes C 250 a F 900: 30-38 mm
BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE:
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament.
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment.
L’a ngle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º.
ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA:
El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contí nua que ha de cobrir a
l’element completament.
Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes.
La pintura ha d’estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni
altres defectes superficials.
DISPOSITIUS DE FORMIGÓ ARMAT:
En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les arestes i
superfí cies de contacte entre el bastiment i la tapa, han d’estar protegides amb una xapa de
fosa o d’acer galvanitzat en calent.
Gruix mínim de fosa o d’acer:
- A 15: >= 2 mm
- B 125: >= 3 mm
- C 250: >= 5 mm
- D 400: >= 6 mm
- E 600 i F 900: A determinar en funció de cada disseny
Resistència característica a la compressió del formigó després de 28 dies:
- Classe B 15 a F 900: >= 40 N/mm2
- Classe A 15: >= 25 N/mm2
Gruix del recobriment de formigó de l’armadura d’acer: >= 20 mm
ELEMENTS DE FOSA:
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de residu.
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra,
gotes fredes, etc.).
BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA:
La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de
fosa blanca.
Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la cara
superior.
Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa colada.
Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111): >= 180 N/mm2
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1): >= 155 HB
Contingut de ferrita, a 100 augments: <= 10%
Contingut de fòsfor: <= 0,15%
Contingut de sofre: <= 0,14%
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
BASTIMENT I TAPA O REIXA:
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces
que conté i les seves dimensions.
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar
deformacions o danys que alterin les seves característiques.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación
utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos tipo, marcado,
control de calidad.
ELEMENTS DE FOSA GRIS:
* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de
piezas moldeadas.
BF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
BFA - TUBS I ACCESSORIS DE PVC
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BFA1M526,BFA1M484.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Elements elaborats per emmotllament o injecció a partir de poli (clorur de vinil) no plastificat
(PVC-U) per a canalitzacions a pressió.
S'han considerat els elements següents:
- Tub rígid amb un extrem llis i bisellat i l'altre esbocat.
- Peces en forma de T per a derivacions
- Peces en forma de colze per a canvis de direcció
- Peces per a reduccions de diàmetre amb unions encolades
- Maniguets de connexió per a unions
S'han considerat els tipus d'unió següents:
- Per a encolar
- Per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra 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.
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També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta
ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la
Comunitat Europea.
La superfície interna i externa ha de ser llisa, ha d’estar neta i sense escletxes, cavitats o d’
altres defectes superficials que impedeixin assolir els requeriments necessàris per al seu ús.
El material no ha de tenir cap element estrany visible a cop d’ull.
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.
El color ha de ser uniforme en tot el gruix de la paret.
La paret de l’element que hagi d’anar col·locat no soterrat, ha de ser opaca a la llum visible.
Ha de tenir una secció constant i uniforme, amb les toleràncies d’ ovalitat definides a la taula
1 de la UNE-EN 1452-2.
Les característiques químiques determinades segons la norma UNE 53329-1, han de
complir l’ especificat en la UNE-EN 1452-2.
Ha de superar els assaigs de resistència a l'impacte (UNE-EN 744) i de pressió interna
(UNE-EN 921) tal i com determina la UNE-EN 1452-2.
Han de complir la legislació sanitària vigent.
Els junts han de ser estancs.
Els extrems llisos per a unió amb junt elastomèric o unió encolada, han de ser aixamflanats,
en cap cas l’extrem llis ha de tenir cap aresta viva.
El material del junt d’estanquitat o l’adhesiu no ha de tenir cap efecte desfavora ble sobre les
propietats de l’element i no ha d’afectar al conjunt, de manera que no compleixi amb els
requisits funcionals especificats a la UNE-EN 1452-5.
Si l’element és per a una conducció d'aigua potable també ha de portar les següents
inscripcions:
- Número del RSI
- Inscripció "AGUA"
Gruix mínim de la paret (mm):
┌─────────────────────────────────────────────────────────
─────┐
│
│
Pressions nominals PN (bar)
│
│ DN
│─────────────────────────────────────────────────────│
│
│ PN6 │PN7,5│ PN8 │ PN10 │PN12.5│ PN16 │ PN20 │ PN25 │
│────────│─────│─────│──────│──────│──────│──────│──────│──
────│
│ 12 │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ 1,5 │ - │
│ 16 │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ 1,5 │ - │
│ 20 │ - │ - │ - │ - │ - │ 1,5 │ 1,9 │ - │
│ 25 │ - │ - │ - │ - │ 1,5 │ 1,9 │ 2,3 │ - │
│ 32 │ - │ - │ 1,5 │ 1,6 │ 1,9 │ 2,4 │ 2,9 │ - │
│ 40 │ - │ 1,5 │ 1,6 │ 1,9 │ 2,4 │ 3,0 │ 3,7 │ - │
│ 50 │ 1,5 │ 1,6 │ 2,0 │ 2,4 │ 3,0 │ 3,7 │ 4,6 │ - │
│ 63 │ 1,9 │ 2,0 │ 2,5 │ 3,0 │ 3,8 │ 4,7 │ 5,8 │ - │
│ 75 │ 2,2 │ 2,3 │ 2,9 │ 3,6 │ 4,5 │ 5,6 │ 6,8 │ - │
│ 90 │ 2,7 │ 2,8 │ 3,5 │ 4,3 │ 5,4 │ 6,7 │ 8,2 │ - │
│ 110 │ 2,7 │ 3,2 │ 3,4 │ 4,2 │ 5,3 │ 6,6 │ 8,1 │ 10,0 │
│ 125 │ 3,1 │ 3,7 │ 3,9 │ 4,8 │ 6,0 │ 7,4 │ 9,2 │ 11,4 │
│ 140 │ 3,5 │ 4,1 │ 4,3 │ 5,4 │ 6,7 │ 8,3 │ 10,3 │ 12,7 │
│ 160 │ 4,0 │ 4,7 │ 4,9 │ 6,2 │ 7,7 │ 9,5 │ 11,8 │ 14,6 │
│ 180 │ 4,4 │ 5,3 │ 5,5 │ 6,9 │ 8,6 │ 10,7 │ 13,3 │ 16,4 │
│ 200 │ 4,9 │ 5,9 │ 6,2 │ 7,7 │ 9,6 │ 11,9 │ 14,7 │ 18,2 │
│ 225 │ 5,5 │ 6,6 │ 6,9 │ 8,6 │ 10,8 │ 13,4 │ 16,6 │ - │
│ 250 │ 6,2 │ 7,3 │ 7,7 │ 9,6 │ 11,9 │ 14,8 │ 18,4 │ - │
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│ 280 │ 6,9 │ 8,2 │ 8,6 │10,7 │ 13,4 │ 16,6 │ 20,6 │ - │
│ 315 │ 7,7 │ 9,2 │ 9,7 │12,1 │ 15,0 │ 18,7 │ 23,2 │ - │
│ 355 │ 8,7 │10,4 │10,9 │13,6 │ 16,9 │ 21,1 │ 26,1 │ - │
│ 400 │ 9,8 │11,7 │12,3 │15,6 │ 19,1 │ 23,7 │ 29,4 │ - │
│ 450 │11,0 │13,2 │13,8 │17,2 │ 21,5 │ 26,7 │ 33,1 │ - │
│ 500 │12,3 │14,6 │15,3 │19,1 │ 23,9 │ 29,7 │ 36,8 │ - │
│ 560 │13,7 │16,4 │17,2 │21,4 │ 26,7 │ - │
│ - │
│ 630 │15,4 │18,4 │19,3 │24,1 │ 30,0 │ - │
│ - │
│ 710 │17,4 │20,7 │21,8 │27,2 │ - │ - │
│ - │
│ 800 │19,6 │23,3 │24,5 │30,6 │ - │ - │
│ - │
│ 900 │22,0 │26,3 │27,6 │ - │ - │ - │
│ - │
│ 1000 │24,5 │29,2 │30,6 │ - │ - │ - │
│ - │
└─────────────────────────────────────────────────────────
─────┘
Pressió de treball (t: temperatura servei):
- t <= 25°C: <= pressió nominal
- 25 <= t <= - 45°C: <= ft pressió nominal, on ft (coeficient de reducció definit a l’annex A de
la UNE-EN 1452-2).
Densitat a 23°C (ISO 1183): >= 1350 kg/m3, <= 1460 kg/m3
Opacitat (UNE-EN 578) : <= 0,2% llum visible
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE EN 727): >= 80°C
Retracció longitudinal (UNE-EN 743): <= 5%
Toleràncies:
- Diàmetre exterior mig (mm):
┌────────────────────────────────┐
│ Diàmetre
│ Tolerància │
│ nominal dn │ Diàmetre │
│──────────────────│─────────────│
│ <= 50
│ + 0,2 │
│ 63 <= dn <= 90 │ + 0,3 │
│ 110 <= dn <= 125 │ + 0,4 │
│ 140 <= dn <= 160 │ + 0,5 │
│ 180 <= dn <= 200 │ + 0,6 │
│
225
│ + 0,7 │
│
250
│ + 0,8 │
│
280
│ + 0,9 │
│
315
│ + 1,0 │
│
355
│ + 1,1 │
│
400
│ + 1,2 │
│
450
│ + 1,4 │
│
500
│ + 1,5 │
│
560
│ + 1,7 │
│
630
│ + 1,9 │
│ 710 >= dn <=1000 │ + 2,0 │
└────────────────────────────────┘
- La tolerància del gruix de la paret es 0,1(e)+0,2 mm. La tolerància es constant per a un
interval de gruixos nominals mí nims de paret de 1 mm. (e) es el valor superior d’aquest
interval.
La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb la norma EN ISO 3126.
TUBS:
El gruix de la paret ha de ser uniforme en tota la llargària del tub, amb les tolerà ncies
definides en la taula 3 de la UNE-EN 1452-2.
Resistència hidrostàtica mínima requerida MRS (UNE-EN 921) : >= 25 MPa
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ACCESSORIS:
Les cotes de muntatge han de coincidir amb el valors especificats en la UNE-EN 1452-3.
Les característiques geomètriques han de complir amb el que determina la UNE-EN 1452-3.
PER A UNIÓ ENCOLADA:
El diàmetre interior de l'embocadura correspondrà al diàmetre nominal de l’element.
L’angle intern màxim de la zona d’embocadura no ha de ser superior a 0° 30'.
Diàmetre interior mig de l’embocadura:
┌───────────────────────────────────────┐
│ Diàmetre nominal │ Diàmetre interior │
│
dn (mm) │ embocadura (mm) │
│
│─────────│──────────│
│
│ d mín │ d màx │
│──────────────────│─────────│──────────│
│ dn <= 90 │ dn + 0,1│ dn + 0,3 │
│ 110 <= dn <= 125 │ dn + 0,1│ dn + 0,4 │
│ 140 <= dn <= 160 │ dn + 0,2│ dn + 0,5 │
│ 180 <= dn <= 200 │ dn + 0,2│ dn + 0,6 │
│
225
│ dn + 0,3│ dn + 0,7 │
│
250
│ dn + 0,3│ dn + 0,8 │
│
280
│ dn + 0,3│ dn + 0,9 │
│
315
│ dn + 0,4│ dn + 1,0 │
└───────────────────────────────────────┘
Llargària mínima de l’embocadura:
- (0,5 dn + 6 mm) <= 12 mm: 12 mm
- resta de casos: 0,5 dn + 6 mm
UNIÓ AMB ANELLA ELASTOMÈRICA D'ESTANQUITAT:
A l'interior de l'esbocadura hi ha d'haver un junt de goma.
El material del junt d’estanquitat ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 6811.
Diàmetre interior mig de l’embocadura:
- dn <= 50 mm: dn + 0,3 mm
- 63 <= dn <= 90 mm: dn + 0,4 mm
- dn >= 110 mm: 1,003dn + 0,1 mm
Llargària d’entrada de l’embocadura : (22 + 0,16 dn) mm
Fondària mínima d’embocament:
- dn <= 280 : 50 mm + 0,22dn – 2e
- dn > 280: 70 mm + 0,15 dn – 2e
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Subministrament: Agrupats en paquets, i protegits de cops i dels raigs solars.
TUBS:
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.
ACCESSORIS:
Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
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Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 1125/1982 de 30 de Abril. Reglamentación Técnico-sanitaria para la
elaboración, circulación y comercio de materiales poliméricos en relación con los productos
alimenticios y alimentarios.
UNE-EN 1452-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de
agua. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Generalidades
TUBS:
UNE-EN 1452-2:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de
agua. Poli(Cloruro de Vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 2: Tubos
ACCESSORIS:
UNE-EN 1452-3:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de
agua. Poli(Cloruro de Vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 3: Accesorios
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El paquet o l’albarà ha de portar les següents dades:
- Denominació del producte
- Contingut net
- Nom del fabricant o raó social
TUBS:
Cada tub ha de portar marcades com a mínim cada 1 m, de forma indeleble i ben visible les
dades següents:
- UNE EN 1452
- Nom del fabricant o marca comercial
- Sigles PVC-U
- Diàmetre nominal (dn) x gruix de paret (en) en mm
- Pressió nominal PN
- Referència de la data, lloc i àmbit de fabricació
- Número de la línia d’extrussió
ACCESSORIS:
Cada accessori ha de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- UNE EN 1452
- Designació comercial
- Diàmetre(s) nominal(s) en mm
- Designació del material
- Pressió nominal PN
- Informació del fabricant
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE DOCUMENTACIÓ EN UNIÓ AMB ANELLA
ELASTOMÈRICA D’ESTANQUITAT:
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE,
segons el sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat
7.2.1 del CTE:
- Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant
Sobre el junt, o be sobre l’embalatge, hi ha d’anar marcada la següent informació:
- Tamany nominal
- Identificació del fabricant
- El número de la norma UNE-EN 681, seguit del tipus d’aplicació i la classe de duresa com
a sufixes
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- Marca de certificació d’una tercera part
- El trimestre i l’any de fabricació
- La resistència a les baixes temperatures (L), si procedeix
- Resistència als olis (O), si procedeix
- La abreviatura del cautxú
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Rei als Decrets
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tè cniques dels materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control de recepció dels materials i lloc d’emplaçament.
- Verificació del sistema de rases per a la correcta implantació del material.
- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació
segons projecte. (Verificar el marcatge a tubs i accessoris).
- Realització d’ informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’ha de comprovar per mostreig a cada recepció.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte.
BFB - TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ
BFB1 - TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BFB1P500,BFB1P800,BFB1P200,BFB1P630,BFB1D160,BFB154309,BFB159303,BFB165R
5,BFB165795,BFB160125,BFB163527,BFB1F110,BFB19275,BFB1C200.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Tubs extruïts de polietilè de densitat alta per a transport i distribució d’aigua a pressió a
temperatures fins a 40°C.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat de
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta
ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la
Comunitat Europea.
El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, esquerdes
ni d'altres defectes.
Els extrems han d'estar nets i tallats perpendicularment a l'eix.
Els tubs han d’anar marcats regularment al llarg de la seva longitud (amb una separació
entre marques =< 1 m), de manera permanent i llegible, de tal manera que el marcat no
provoqui punts d’iniciació de fissures, o altres tipus de falles i que el emmagatzematge,
exposició a la intempèrie, manipulació, instal·lació i ús normals no n’afectin a la llegibilitat.
La informació mínima requerida ha de ser la següent:
- Referència a la norma EN 12201
- Identificació del fabricant
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- Dimensions (diàmetre nominal x gruix nominal), expressats en mm
- Sèrie SDR a la que pertany
- Material i designació normalitzada
- Pressió nominal en bar
- Període de producció (data o codi)
Les bobines han d’anar marcades seqüencialment, amb la llargària en metres, que indicarà
la llargària romanent sobre la bobina
El tub ha de ser de color blau o negre amb bandes blaves, com a indicació de la seva aptitud
per a ús alimentari.
Pressió de treball en funció de la temperatura utilització (T=temperatura utilització,
Pn=pressió nominal):
0°C < T <= 20°C: 1 x Pn
20°C < T <= 30°C: 0,87 x Pn
30°C < T <= 40°C: 0,74 x Pn
Índex de fluïdesa:
- PE 40 (EN ISO 1133 a 190ºC i càrrega de 2,16 kg durant 10 min): 0,2 g/10 min a 1,4 g/10
min
- PE 100 (EN ISO 1133 a 190ºC i càrrega de 5 kg durant 10 min): 0,2 g/10 min a 1,4 g/10
min
Pressió de la prova hidràulica a 20°C:
+-------------------------------------+
¦ Designació tub ¦ Pressió de prova ¦
¦
¦ a 20°C (bar) ¦
¦-----------------¦-------------------¦
¦ PE 40
¦
7,0 MPa
¦
¦ PE 100
¦ 12,4 MPa
¦
+-------------------------------------+
Gruix de la paret i les seves tolerències:
+--------------------------------------------------------------+
¦
¦
SÈRIE
¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦
¦ SDR 7,4 ¦ SDR 11 ¦ SDR 17 ¦ SDR 26 ¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦
¦
Pressió nominal, PN (bar)
¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦PE 40 ¦ PN 10 ¦ PN 6 ¦
¦ PN 4 ¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦PE 100¦
¦ PN 16 ¦ PN 10 ¦ PN 6 ¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦
¦
Gruix de paret, e (mm)
¦
¦ DN ¦-------------------------------------------------------¦
¦ (mm) ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦
¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦
¦ 16 ¦ 2,3 ¦ 2,7 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ 20 ¦ 3,0 ¦ 3,4 ¦ 2,0 ¦ 2,3 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ 25 ¦ 3,5 ¦ 4,0 ¦ 2,3 ¦ 2,7 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ 32 ¦ 4,4 ¦ 5,0 ¦ 3,0 ¦ 3,4 ¦ 2,0 ¦ 2,3 ¦ - ¦ - ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 40 ¦ 5,5 ¦ 6,2 ¦ 3,7 ¦ 4,2 ¦ 2,4 ¦ 2,8 ¦ - ¦ - ¦
¦ 50 ¦ 6,9 ¦ 7,7 ¦ 4,6 ¦ 5,2 ¦ 3,0 ¦ 3,4 ¦ 2,0 ¦ 2,3 ¦
¦ 63 ¦ 8,6 ¦ 9,6 ¦ 5,8 ¦ 6,5 ¦ 3,8 ¦ 4,3 ¦ 2,5 ¦ 2,9 ¦
¦ 75 ¦ 10,3 ¦ 11,5 ¦ 6,8 ¦ 7,6 ¦ 4,5 ¦ 5,1 ¦ 2,9 ¦ 3,3 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
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¦ 90 ¦ 12,3 ¦ 13,7 ¦ 8,2 ¦ 9,2 ¦ 5,4 ¦ 6,1 ¦ 3,5 ¦ 4,0 ¦
¦ 110 ¦ 15,1 ¦ 16,8 ¦ 10,0 ¦ 11,1 ¦ 6,6 ¦ 7,4 ¦ 4,2 ¦ 4,8 ¦
¦ 125 ¦ 17,1 ¦ 19,0 ¦ 11,4 ¦ 12,7 ¦ 7,4 ¦ 8,3 ¦ 4,8 ¦ 5,4 ¦
¦ 140 ¦ 19,2 ¦ 21,3 ¦ 12,7 ¦ 14,1 ¦ 8,3 ¦ 9,3 ¦ 5,4 ¦ 6,1 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 160 ¦ 21,9 ¦ 24,2 ¦ 14,6 ¦ 16,2 ¦ 9,5 ¦ 10,6 ¦ 6,2 ¦ 7,0 ¦
¦ 180 ¦ 24,6 ¦ 27,2 ¦ 16,4 ¦ 18,2 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦ 6,9 ¦ 7,7 ¦
¦ 200 ¦ 27,4 ¦ 30,3 ¦ 18,2 ¦ 20,2 ¦ 11,9 ¦ 13,2 ¦ 7,7 ¦ 8,6 ¦
¦ 225 ¦ 30,8 ¦ 34,0 ¦ 20,5 ¦ 22,7 ¦ 13,4 ¦ 14,9 ¦ 8,6 ¦ 9,6 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 250 ¦ 34,2 ¦ 37,8 ¦ 22,7 ¦ 25,1 ¦ 14,8 ¦ 16,4 ¦ 9,6 ¦ 10,7 ¦
¦ 280 ¦ 38,3 ¦ 42,3 ¦ 25,4 ¦ 28,1 ¦ 16,6 ¦ 18,4 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦
¦ 315 ¦ 43,1 ¦ 47,6 ¦ 28,6 ¦ 31,6 ¦ 18,7 ¦ 20,7 ¦ 12,1 ¦ 13,5 ¦
¦ 355 ¦ 48,5 ¦ 53,5 ¦ 32,2 ¦ 35,6 ¦ 21,1 ¦ 23,4 ¦ 13,6 ¦ 15,1 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 400 ¦ 54,7 ¦ 60,3 ¦ 36,3 ¦ 40,1 ¦ 23,7 ¦ 26,2 ¦ 15,3 ¦ 17,0 ¦
¦ 450 ¦ 61,5 ¦ 67,8 ¦ 40,9 ¦ 45,1 ¦ 26,7 ¦ 29,5 ¦ 17,2 ¦ 19,1 ¦
¦ 500 ¦ - ¦ - ¦ 45,4 ¦ 50,1 ¦ 29,7 ¦ 32,8 ¦ 19,1 ¦ 21,2 ¦
¦ 560 ¦ - ¦ - ¦ 50,8 ¦ 56,0 ¦ 33,2 ¦ 36,7 ¦ 21,4 ¦ 23,7 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 630 ¦ - ¦ - ¦ 57,2 ¦ 63,1 ¦ 37,4 ¦ 41,3 ¦ 24,1 ¦ 26,7 ¦
¦ 710 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 42,2 ¦ 46,5 ¦ 27,2 ¦ 30,1 ¦
¦ 800 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 47,4 ¦ 52,3 ¦ 30,6 ¦ 33,8 ¦
¦ 900 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 53,3 ¦ 58,8 ¦ 34,4 ¦ 38,3 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦1000 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 59,3 ¦ 65,4 ¦ 38,2 ¦ 42,2 ¦
+--------------------------------------------------------------+
Diàmetre exterior mig i ovalització absoluta:
+------------------------------------------------+
¦ DN ¦ Diàmetre exterior mig ¦ Ovalització ¦
¦ (mm) ¦-------------------------¦ màxima ¦
¦
¦ mín. ¦ màx. ¦
¦
¦--------¦------------¦------------¦-------------¦
¦ 16 ¦ 16,0 ¦ 16,3 ¦ 1,2 ¦
¦ 20 ¦ 20,0 ¦ 20,3 ¦ 1,2 ¦
¦ 25 ¦ 25,0 ¦ 25,3 ¦ 1,2 ¦
¦ 32 ¦ 32,0 ¦ 32,3 ¦ 1,3 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 40 ¦ 40,0 ¦ 40,4 ¦ 1,4 ¦
¦ 50 ¦ 50,0 ¦ 50,4 ¦ 1,4 ¦
¦ 63 ¦ 63,0 ¦ 63,4 ¦ 1,5 ¦
¦ 75 ¦ 75,0 ¦ 75,5 ¦ 1,6 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 90 ¦ 90,0 ¦ 90,6 ¦ 1,8 ¦
¦ 110 ¦ 110,0 ¦ 110,7 ¦ 2,2 ¦
¦ 125 ¦ 125,0 ¦ 125,8 ¦ 2,5 ¦
¦ 140 ¦ 140,0 ¦ 140,9 ¦ 2,8 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 160 ¦ 160,0 ¦ 161,0 ¦ 3,2 ¦
¦ 180 ¦ 180,0 ¦ 181,1 ¦ 3,6 ¦
¦ 200 ¦ 200,0 ¦ 201,2 ¦ 4,0 ¦
¦ 225 ¦ 225,0 ¦ 226,4 ¦ 4,5 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
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¦ 250 ¦ 250,0 ¦ 251,5 ¦ 5,0 ¦
¦ 280 ¦ 280,0 ¦ 281,7 ¦ 9,8 ¦
¦ 315 ¦ 315,0 ¦ 316,9 ¦ 11,1 ¦
¦ 355 ¦ 355,0 ¦ 357,2 ¦ 12,5 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 400 ¦ 400,0 ¦ 402,4 ¦ 14,0 ¦
¦ 450 ¦ 450,0 ¦ 452,7 ¦ 15,6 ¦
¦ 500 ¦ 500,0 ¦ 503,0 ¦ 17,5 ¦
¦ 560 ¦ 560,0 ¦ 563,4 ¦ 19,6 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 630 ¦ 630,0 ¦ 633,8 ¦ 22,1 ¦
¦ 710 ¦ 710,0 ¦ 716,4 ¦
¦
¦ 800 ¦ 800,0 ¦ 807,2 ¦
¦
¦ 900 ¦ 900,0 ¦ 908,1 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 1000 ¦ 1000,0 ¦ 1009,0 ¦
¦
+------------------------------------------------+
La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb la UNE-EN 12201-2.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En rotlles o en trams rectes.
El tub subministrat en rotlles ha d’enrotllar-se de tal manera que es previngui la deformació
localitzada.
El diàmetre interior mínim de la bobina no ha de ser inferior a 18 vegades el diàmetre
nominal.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra impactes.
Els trams rectes s'han d'apilar horitzontalment sobre superfícies planes i l'alçària de la pila
ha de ser <= 1,5 m.
Els rotlles s'han de col·locar horitzontalment sobre superfícies planes.

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Cada tub ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les
dades següents:
- Número de la Norma del Sistema: EN 1555
- Nom o marca del fabricant
- Per a tubs dn<=32 mm
- Dià metre exterior nominal x gruix paret
- Per a tubs dn>32 mm
- Diàmetre exterior nominal, dn
- SDR
- Grau de tolerància
- Material i designació
- Informació del fabricant que permeti la traçabilitat del producte
- Referència al fluid intern que transporta el tub
- Color de marcat negre, groc o negre amb bandes d’identificació grogues
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tè cniques dels materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control de recepció dels materials i lloc d’emplaçament.
- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació
segons projecte. (Verificar el marcatge a tubs i accessoris).
- Realització d’ informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’ha de comprovar per mostreig a cada recepció.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte.
BFB2 - TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra

BFB26301,BFB27200,BFB26200.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
UNE-EN 12201-1:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción
de agua. Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades.
UNE-EN 12201-1:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para
conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades.
UNE-EN 12201-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción
de agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.
UNE-EN 12201-2:2003/1M:2005 Sistemas de canalización en materiales plásticos para
conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.
UNE-EN 12201-2:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para
conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.
* UNE-EN 1555-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para el suministro
de combustibles gaseosos. Polietileno (PE). Parte 2:Tubos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
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DEFINICIÓ:
Tubs extruïts de polietilè de baixa densitat per a transport i distribució d'aigua a pressió a
temperatures fins a 45°C, amb unions soldades o connectats a pressió.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta
ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la
Comunitat Europea.
El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, esquerdes
ni d'altres defectes.
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Cada tub ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les
dades següents:
- Referència del material, PE 32
- Diàmetre nominal
- Gruix nominal
- Pressió nominal
- UNE 53-131
- Identificació del fabricant
- Any de fabricació
Tot en aquest mateix ordre.
Material (UNE 53-188): Polietilè de densitat baixa + negre de fum
Contingut de negre de fum (UNE 53-375): 2,5% en pes
Pressió de treball en funció de la temperatura d'utilització:
- 0°C < T <= 20°C: 1 x Pn
- 20°C < T <= 25°C: 0,75 x Pn
- 25°C < T <= 30°C: 0,56 x Pn
- 30°C < T <= 35°C: 0,44 x Pn
- 35°C < T <= 40°C: 0,36 x Pn
T = Temperatura d'utilització
Pn = Pressió nominal
Índex de fluïdesa: <= 1 g/10 min (segons UNE 53-200 a 190°C amb pes = 2,160 kg)
Resistència a la tracció: >= 10 MPa
Allargament al trencament: >= 350%
Estanquitat (a pressió 0,6 x Pn): Sense pèrdues durant 1 min
Temperatura de treball: <= 40°C
Llargària: Rotlles <= 100 m
Coeficient de dilatació lineal: 0,2 mm/m °C
Pressió de la prova hidràulica a 20°C:
+-------------------------------------+
¦ Pressió nominal ¦ Pressió de prova ¦
¦ tub (bar) ¦ a 20°C (mm) ¦
¦-----------------¦-------------------¦
¦
4
¦
10,5
¦
¦
6
¦
19
¦
¦
10
¦
30
¦
+-------------------------------------+
Gruix de la paret i pes:
+----------------------------------------------------------+
¦
¦ PN 4 bar ¦ PN 6 bar ¦ PN 10 bar ¦
¦------¦----------------¦----------------¦-----------------¦
¦ DN ¦ Gruix ¦ Pes ¦ Gruix ¦ Pes ¦ Gruix ¦ Pes ¦
¦ (mm) ¦ paret ¦(kg/m) ¦ paret ¦(kg/m) ¦ paret ¦(kg/m) ¦
¦
¦ (mm) ¦
¦ (mm) ¦
¦ (mm) ¦
¦
¦------¦--------¦-------¦--------¦-------¦--------¦--------¦
¦ 16 ¦ - ¦ - ¦ 2,0 ¦ 0,15 ¦ 2,2 ¦ 0,2 ¦
¦ 20 ¦ - ¦ - ¦ 2,0 ¦ 0,2 ¦ 2,8 ¦ 0,3 ¦
¦ 25 ¦ 2,0 ¦ 0,25 ¦ 2,3 ¦ 0,2 ¦ 3,5 ¦ 0,4 ¦
¦ 32 ¦ 2,0 ¦ 0,3 ¦ 2,9 ¦ 0,4 ¦ 4,4 ¦ 0,7 ¦
¦ 40 ¦ 2,4 ¦ 0,5 ¦ 3,7 ¦ 0,7 ¦ 5,5 ¦ 1,1 ¦
¦ 50 ¦ 3,0 ¦ 0,7 ¦ 4,6 ¦ 1,0 ¦ 6,9 ¦ 1,5 ¦
¦ 63 ¦ 3,8 ¦ 1,0 ¦ 5,8 ¦ 1,4 ¦ 8,6 ¦ 2,1 ¦
+----------------------------------------------------------+
Toleràncies:
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- Diàmetre nominal (exterior) i ovalació absoluta:
+---------------------------------------------+
¦ DN ¦ Tolerància ¦ Ovalació absoluta ¦
¦ (mm) ¦ màxima ¦-----------------------¦
¦
¦ DN (mm) ¦ Tub ¦ Tub ¦
¦
¦
¦ recte ¦ enrotllat ¦
¦--------¦------------¦---------¦-------------¦
¦ 16 ¦ + 0,3 ¦ ± 0,4 ¦ ± 1,0 ¦
¦ 20 ¦ + 0,3 ¦ ± 0,4 ¦ ± 1,2 ¦
¦ 25 ¦ + 0,3 ¦ ± 0,5 ¦ ± 1,5 ¦
¦ 32 ¦ + 0,3 ¦ ± 0,7 ¦ ± 2,0 ¦
¦ 40 ¦ + 0,4 ¦ ± 0,8 ¦ ± 2,4 ¦
¦ 50 ¦ + 0,5 ¦ ± 1,0 ¦ ± 3,0 ¦
¦ 63 ¦ + 0,6 ¦ ± 1,3 ¦ ± 3,8 ¦
+---------------------------------------------+
- Gruix de la paret:
+------------------------------------+
¦ Gruix nominal ¦ Tolerància màxima ¦
¦ e (mm) ¦
(mm)
¦
¦---------------¦--------------------¦
¦ 2,0
¦
+ 0,4
¦
¦ 2,2 - 3,0 ¦
+ 0,5
¦
¦ 3,5 - 3,8 ¦
+ 0,6
¦
¦ 4,4 - 4,6 ¦
+ 0,7
¦
¦ 5,5 - 5,8 ¦
+ 0,8
¦
¦ 6,9
¦
+ 0,9
¦
¦ 8,6
¦
+ 1,1
¦
+------------------------------------+
La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb la UNE 53-131.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En rotlles o en trams rectes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra impactes.
Els trams rectes s'han d'apilar horitzontalment sobre superfícies planes i l'alçària de la pila
ha de ser <= 1,5 m.
Els rotlles s'han de col·locar horitzontalment sobre superfícies planes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE 53131:1990 Tubos de polietileno para conducciones de agua a presión.
Características y métodos de ensayo
UNE 53131:1990 Tubos de polietileno para conducciones de agua a presión.
Características y métodos de ensayo
* UNE 53333:1990 Plásticos. Tubos de polietileno de media y alta densidad para
canalizaciones enterradas de distribución de combustibles gaseosos. Características y
métodos de ensayo.
UNE 53131:1990 Tubos de polietileno para conducciones de agua a presión.
Características y métodos de ensayo

PCTP-79

TEXT REFÓS DEL PROJECTE CONSTRUCTIU D'URBANITZACIÓ DEL SECTOR PAU-16 AL TERME MUNICIPAL D'ALCOLETGE (SEGRIÀ)

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

* UNE 53333:1990 Plásticos. Tubos de polietileno de media y alta densidad para
canalizaciones enterradas de distribución de combustibles gaseosos. Características y
métodos de ensayo.
BFW - ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLUIDS
BFWB - ACCESSORIS GENÈRICS PER A TUBS DE POLIETILÈ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BFWB2607,BFWB2606,BFWB2705,BFWB2605,BFWB1F23,BFWB1C05.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Conjunt d'accessoris per a tubs (colzes, derivacions, reduccions, etc.), utilitzats en
instal·lacions d'edificació i d'urbanització per a la total execució de la conducció o xarxa a la
qual pertanyin.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Conjunt d'elements especials per a l'execució de conduccions.
S'han considerat els tipus següents:
- Per a tubs (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris)
- Per aïllaments tèrmics (material per a la unió i subjecció, cintes adhesives, etc.)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la qualitat, els diàmetres, etc., han de ser els adequats per al tub, i no han de fer
disminuir les característiques pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves
aplicacions.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

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.

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.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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.

Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

BG - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
BG1 - CAIXES I ARMARIS
BG11 - CAIXES GENERALS DE PROTECCIÓ

Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
No hi ha normativa de compliment obligatori.
BG1114B0,BG1114S0.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
BFY - ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS
BFYB - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE
POLIETILÈ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BFYB2606,BFYB2705,BFYB2605,BFYB1F23,BFYB1C05.
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Caixes generals de protecció de poliester reforçat, segons esquemes UNESA.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'allotjar els elements de protecció de les línies repartidores.
El poliester ha d'anar reforçat amb fibra de vidre.
Ha de tenir una textura uniforme i sense defectes.
Ha de portar muntades tres bases portafusibles (UNE 21-103) i un seccionador de neutre.
Ha de portar borns d'entrada i sortida per a la connexió directa de les fases i del neutre.
La caixa ha de tenir un sistema d'entrada i sortida per als conductors.
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Ha de portar un mínim de quatre orificis per a fixar-lo.
La caixa ha de tenir un sistema de ventilació.
El tancament de la caixa s'ha de fer mitjançant un cargol triangular i ha de ser precintable.
Grau de protecció (UNE 20-324):
- Instal·lacions interiors: >= IP-417
- Instal·lacions exteriors: >= IP-437
Rigidesa dielèctrica: >= 375 kV
Classe tèrmica (UNE 21-305): A
L'esquema d’instal·lació ha de seguir les normes UNESA.
Resistència a la flama (UNE-EN 60707): Autoextingible
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
La C.G.P. ha de portar una placa on s'indiqui de forma indeleble i ben visible les dades
següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Tipus
- Tensió nominal d'alimentació
- Intensitat nominal
- Anagrama UNESA
- Grau de protecció
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión. REBT 2002

Grau de protecció (UNE 20-324):
- Instal·lacions interiors: >= IP-417
- Instal·lacions exteriors: >= IP-437
Rigidesa dielèctrica: >= 375 kV
Classe tèrmica (UNE 21-305): A
Resistència a la flama (UNE-EN 60707): Autoextingible
CAIXA PER A COMPTADOR TRIFÀSIC:
Ha de portar muntades tres bases portafusibles (UNE 21-103) i un seccionador de neutre.
Ha de portar borns d'entrada i sortida per a la connexió directa de les fases i del neutre.
CAIXA PER A COMPTADOR MONOFÀSIC:
Ha de portar dues bases portafusibles (UNE 21-103) i borns d'entrada i sortida per a la
connexió directa de les fases.
Ha de tenir un sistema d'entrada i sortida per als conductors.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Cada caixa ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Tipus
- Tensió nominal d'alimentació
- Intensitat nominal
- Anagrama UNESA
- Grau de protecció
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión. REBT 2002

BG1M - CAIXES GENERALS DE PROTECCIÓ I MESURA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BG2 - TUBS I CANALS
BG22 - TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL.LICS

BG1M110.
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
BG22TL63,BG22TL90,BG22TT40,BG22TL10.
Caixa general de protecció i mesura, de poliester, amb porta i finestreta per a un comptador.
S'han considerat les caixes següents:
- Caixa per a comptador monofàsic
- Caixa per a comptador trifàsic
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir una textura uniforme i sense defectes.
Ha de portar un mínim de quatre orificis per a fixar-la.
La caixa ha de tenir un sistema de ventilació.
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Tub flexible no metàl·lic de fins a 250 mm de diàmetre nominal.
Es consideraran els següents tipus de tubs:
- Tubs de PVC corrugats
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa la exterior i corrugada la interior
- Tubs de material lliure d’halògens
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- Tubs de polipropilè
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada la exterior i llisa la interior
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ú s normal
siguin segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn.
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els
conductors o ferir a instal·ladors o usuaris.
El diàmetre nominal ha de ser el de l’exterior del tub i s’ha d’expressar en milímetres.
El diàmetre interior mínim l’ha de declarar el fabricant.
Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En rotlles.
Han d'estar marcats amb:
- Nom del fabricant
- Marca d'identificació dels productes
- El marcatge ha de ser llegible
- Han de incloure les instruccions de muntatge corresponents
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i contra la pluja.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión. REBT 2002
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 1: Requisitos
generales.
UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los
tubos para instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios.
BG3 - CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA
BG31 - CONDUCTORS DE COURE DE 0,6/1 KV
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG3146PP.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal·lacions en general,
per a serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada 0,6/1kV i de tipus unipolar,
bipolar, tripolar, tetrapolar, tripolar amb neutre i pentapolar.
S’han considerat els tipus de cables següents:
- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de
polietilè reticulat (XLPE) i coberta de policlorur de vinil (PVC) de designació UNE RV 0,6/1
kV.
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- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de
polietilè reticulat (XLPE) i coberta de material lliure d’halògens a base de poliolefina, de
baixa emissió de gasos tòxics i corrosius, de designació UNE RZ1–K (AS) 0,6/1 kV.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra 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.
Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir les normes UNE
21-011 i UNE 21-022.
La coberta no ha de tenir variacions en el gruix ni d'altres defectes visibles a la seva
superfície. Ha de ser resistent a l'abrasió.
Ha de quedar ajustada i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys a l'aïllament.
La forma exterior dels cables multipolars (reunits sota una coberta única) ha de ser
raonablement cilíndrica.
L’aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva
superfície.
Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor.
Els colors vàlids per a l'aïllament són (UNE 21089-1):
- Cables unipolars:
- Com a conductor de fase: Marró, negre o gris
- Com a conductor neutre: Blau
- Com a conductor de terra: Llistat de groc i verd
- Cables bipolars: Blau i marró
- Cables tripolars:
- Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, Neutre: Blau, Terra: Llistat de groc i verd
- Cables sense conductor de terra: Fase: Negre, marró i gris
- Cables tetrapolars:
- Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, negre i gris, Terra: Llistat de groc i verd
- Cables sense conductor de terra: Fase: Marró, negre i gris, Neutre: Blau
- Cables pentapolars: Fase: Marró, negre i gris, Neutre: Blau, Terra: Llistat de groc i verd
Gruix de l'aïllant del conductor (UNE HD-603 (1)):
┌─────────────────────────────────────────────────────────
──────────┐
│Secció (mm2) │1,5-16│25-35│ 50 │70-95│ 120 │ 150 │ 185 │ 240 │ 300 │
│─────────────│──────│─────│────│─────│─────│─────│─────│──
───│─────│
│Gruix (mm) │ 0,7 │ 0,9 │1,0 │ 1,1 │ 1,2 │ 1,4 │ 1,6 │ 1,7 │ 1,8 │
└─────────────────────────────────────────────────────────
──────────┘
Gruix de la coberta: Ha de complir les especificacions de la norma UNE-HD 603-1
Temperatura de l'aïllament en servei normal: <= 90°C
Temperatura de l'aïllament en curtcircuit (5 s màx): <= 250°C
Tensió màxima admissible (c.a.):
- Entre conductors aïllats: <= 1 kV
- Entre conductors aïllats i terra: <= 0,6 kV
Toleràncies:
- Gruix de l'aïllament (UNE_HD 603): >= valor especificat – (0,1 mm + 10% del valor
especificat)
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV:
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L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1.
La coberta ha de ser de policlorur de vinil (PVC) del tipus DMV-18 segons UNE HD-603-1.
Ha de ser de color negre i ha de portar impresa una franja longitudinal de color per a la
identificació de la secció dels conductors de fase.
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV:
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1.
La coberta ha de se d’ una mescla de material termoplàstic, sense halògens, del tipus Z1, i
ha de complir les especificacions de la norma UNE 21123-4.
Ha de ser de color verd i ha de portar impresa una franja longitudinal de color per a la
identificació de la secció dels conductors de fase.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En bobines.
La coberta ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Tipus de conductor
- Secció nominal
- Les dues últimes xifres de l'any de fabricació.
- Distància entre el final d'una marca i el principi de la següent <= 30 cm.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra

BG380900.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conductor de coure electrolític cru i nu per a connexió de terra, unipolar de fins a 240 mm2
de secció.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra 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.
Tots els fils de coure que formen l'ànima han de tenir el mateix diàmetre.
Ha de tenir una textura exterior uniforme i sense defectes.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En bobines o tambors.
Cada conductor ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Material, secció, llargària i pes del conductor
- Nom del fabricant o marca comercial
- Data de fabricació
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión. REBT 2002
UNE-HD 603-1:2003 Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1kV.
* UNE 21011-2:1974 Alambres de cobre recocido de sección recta circular. Características
* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables
UNE-EN 50334:2001 Marcado por inscripción para la identificación de los conductores
aislados de los cables eléctricos.
* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables
UNE 21022:1982 Conductores de cables aislados.
* UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables.
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV:
UNE 21123-2:1999 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV.
Parte 2: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de policloruro de vinilo.
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV:
UNE 21123-4:2004 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV.
Parte 4: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina.

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión. REBT 2002
UNE 21012:1971 Alambres de cobre duro de sección recta circular. Características
UNE 20460-5-54:1990 Instalaciones eléctricas en edificios. Elección e instalación de los
materiales eléctricos. Puesta a tierra y conductores de protección.
BGD - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE CONNEXIÓ A TERRA
BGD1 - PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BGD12220.

BG38 - CONDUCTORS DE COURE NUS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure de 1000, 1500 o 2500 mm de
llargària , de diàmetre 14,6, 17,3 ò 18,3 mm, estàndard o de 300 micres.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
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Ha d'estar formada per una barra d'acer recoberta per una capa de protecció de coure que
l'ha de cobrir totalment.
Gruix del recobriment de coure:
┌────────────────────────────────────────┐
│Tipus
│ Estàndard │ 300 micres │
│───────────────│───────────│────────────│
│Gruix (micres) │ >= 10 │ >= 300 │
└────────────────────────────────────────┘
Toleràncies:
- Llargària: ± 3 mm
- Diàmetre: ± 0,2 mm

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

BGY - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL.LACIONS
ELÈCTRIQUES
BGYD - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A ELEMENTS DE
CONNEXIÓ A TERRA

Subministrament: En feixos.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris pel muntatge de caixes, armaris o
centralitzacions de comptadors.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra

BGYD1000.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión. REBT 2002

Part proporcional d'elements especials per a piquetes o per a plaques de connexió a terra.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser adequats per a piques de connexió a terra
o per a plaques de connexió a terra, i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i
bon funcionament.

BGW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL.LACIONS
ELÈCTRIQUES
BGW1 - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CAIXES I ARMARIS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BGW11000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Parts proporcionals d'accessoris de caixes i armaris.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser els adequats per: caixes, armaris o
centralitzacions de comptadors, i no han de disminuir, en cap cas, la seva qualitat.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'una pica de
connexió a terra, o d'una placa de connexió a terra.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetres
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No hi ha normativa de compliment obligatori.
BH - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
BHM - ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS
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BHM1 - COLUMNES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BHM11N22,BHM11743,BHM15624,BHM11N23.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica amb base-platina i porta i
coronament sense platina, de fins a 10 m d'alçària, o columna de tub d'acer galvanitzat de
2,5 m d'alçària.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un compartiment per a accessoris amb porta i pany.
La columna estarà dissenyada i fabricada segons les especificacions de les normes EN 40-2
i EN 40-5.
No es pot fer servir acer efervescent. El material ha de complir amb una de les següents
normes, i ser adequat per a la galvanització en calent quan es requereixi aquesta protecció:
- Columnes de planxa o xapa d’acer: material d’acord amb les normes EN 10025 (excepte
el tipus S185), EN 10149-1 i EN 10149-2
- Columnes d’acer acabat en calent: material d’acord amb la norma EN 10210
- Columnes d’acer conformat en fred: material d’acord amb la norma EN 10219
- Columnes d’acer inoxidable: material d’acord amb la norma EN 10088
Ha de tenir una superfície llisa i sense defectes com és ara bonys, bombolles, esquerdes,
incrustacions o exfoliacions, que siguin perjudicials per al seu ús.
El recobriment de la capa de zinc, si n’hi ha, ha de ser llis, sense discontinuïtats, taques,
inclusions de flux o cendres apreciables visualment.
Ha de tenir un cargol interior per a la connexió a terra.
Dimensions de la base-platina en funció de l'alçaria:
┌─────────────────────────────────────────────────────────
──┐
│Dimensions (mm) │
300x300x6
│ 400x400x10 │
│────────────────│───────────────────────────│────────────
──│
│Alçària (m) │ 2,5 │ 4 │ 5 │ 6 │ 8 │ 10 │
└─────────────────────────────────────────────────────────
──┘
Perns d'ancoratge: acer S 235 JR
Dimensions dels registres i de les portes: Han de coplir les especificacions de la norma
UNE-EN 40-2
Dimensions de la subjecció dels llums: Han de coplir les especificacions de la norma UNEEN 40-2
Galvanització en calent, contingut de zinc del bany: >= 98,5%
Si és de forma troncocònica:
- Conicitat (C): 1,2% <= C <= 1,3%
Les columnes han d’anar marcades, de manera clara i duradera, amb la següent informació
com a mínim:
- El nom o símbol del fabricant
- L’any de fabricació
- Referència a la norma EN 40-5
- Un codi de producte únic
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
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Toleràncies:
- Rectitud (xt, xp):
- sobre la llargària total lt: xt =< 0,003 x lt
- sobre una llargària parcial lp >= 1m: xp =< 0,003 x lp
- Llargària:
- columnes d’alçaria nominal =< 10 m: ± 25 mm
- columnes d’alçària nominal > 10 m: ± 0,6%
- Apertura porta: + 10 mm; - 0 mm
- Secció transversal:
- tolerància de la circumferència: ± 1%
- desviació forma (seccions circulars):
± 3% diàmetre calculat a partir de la
circumferència mesurada
- desviació forma (seccions poligonals): ± 4% valor nominal sobre les cares del polìgon
- Dimensions del acoblament:
- llargària: ± 2 mm
- diàmetre:
- fixació obtinguda a partir de tubs d’acer: tolerància segons EN 10210-2
- fixació obtinguda durant el procés de fabricació: ± 2%
- Torsió:
- columna encastada: >5º entre el braç de la columna i l’eix radial que passa pel centre
de la porta
- columna amb placa d’ancoratge: ± 5º entre el braç de la columna i la posició prevista de
la placa
- Gruix: la tolerància serà la que s’exigeix al material del que s’obté la columna
- Verticalitat (columnes amb placa d’ancoratge): <1º entre l’eix de la columna i l’eix
perpendicular al pla de la placa
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Per unitats, amb camió-grua i evitant impactes i arrossegaments.
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE,
segons el sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat
7.2.1 del CTE:
- Sistema 1: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE del
producte
El símbol normalitzat del marcatge CE, ha d’anar acompanyat de la següent informació:
- El número d’identificació de l’organisme notificat
- El nom o la marca d’identificació del fabricant
- L’adreça enregistrada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge
- El número de certificat de conformitat CE
- Referència a la norma europea EN 45-5
- Descripció del producte i usos previstos
- Les característiques dels valors del producte a declarar
- Resistència a càrregues horitzontals
- Prestacions davant de l’impacte de vehicles
- Durabilitat
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
UNE-EN 40-2:2006 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 2: Requisitos generales y
dimensiones.
UNE-EN 40-5:2003 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos para las
columnas y báculos de alumbrado de acero.

BN - VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
BN1 - VÀLVULES DE COMPORTA
BN12 - VÀLVULES DE COMPORTA MANUALS AMB BRIDES

BHM2 - BRAÇOS MURALS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BN12E320,BN12B320.

BHM2IBS1,BHM2IBS2.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión. REBT 2002
BHW - PARTS
D'ENLLUMENAT

PROPORCIONALS

D'ACCESSORIS

PER

A

INSTAL.LACIONS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BHWMU100,BHWM1000,BHWM2000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Part proporcional d'accessoris per a muntar lluminàries, carrils de suport per a llums,
projectors o elements de control, regulació o encesa d’ instal·lacions d’il·luminació.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la qualitat, les dimensions, etc. han de ser adequats per a les lluminàries, i no
han de fer disminuir les característiques prò pies del conjunt de la instal·lació en cap de les
seves aplicacions.

DEFINICIÓ:
Vàlvules de comporta manuals de 10 i 16 bar de pressió nominal, amb connexió per brides.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar formada per:
- Cos amb connexió per brides
- Sistema de tancament en forma de falca, de desplaçament vertical i accionament per
volant
- Premsaestopa d'estanquitat sobre l'eix d'accionament del sistema de tancament
En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treball.
Pressió de prova segons pressió nominal:
+----------------------------------------------+
¦ Pressió nominal (bar) ¦ Pressió prova (bar) ¦
¦-----------------------¦----------------------¦
¦
10
¦
>= 15
¦
¦
16
¦
>= 24
¦
+----------------------------------------------+
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes, amb les corresponents contrabrides, juntes i cargols.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:
- Material
- Tipus
- Dimensions en cm
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.

Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per instal·lar un llum.
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BQ - MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS
BQ4 - PILONS
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BQ42FE15.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Elements per a impedir el pas de vehicles fets de fosa, acer o formigó.
Poden ser per a deixar fixos al paviment, o retràctils, amb mecanismes hidràulics o manuals.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir la forma i dimensions indicats a la DT.
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
Han de tenir els mecanismes de fixació amb tots els accessoris necessaris per a la seva
instal·lació.
Les pilones retràctils no han de tenir cap defecte que impedeixi el moviment complet de
retracció. Han de portar tots els accessoris necessaris per a la connexió amb els
mecanismes de regulació.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalats i protegits.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, protegit dels impactes i sense contacte directe amb
el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
BR - MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE
AMBIENTAL
BR4 - PLANTES
BR49 - ARBRES DE FULLA CADUCA III
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BR499JJ0.

- Plantes aquàtiques
- Plantes crasses o suculentes
- Plantes de temporada
S'han considerat les formes de subministrament següents:
- En contenidor
- Amb l'arrel nua
- Amb pa de terra
- En esqueix
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, en
empreses de reconeguda solvència.
Ha de respondre als caràcters que determinen la seva espècie i la varietat cultivada.
La relació entre l'alçaria i el tronc ha de ser proporcional.
L'alçària, l'amplaria de la copa, la llargària de les branques, les ramificacións i el fullatge, han
de correspondre a l'edat de l'individu, segons l'espècie-varietat.
L'espècie vegetal no ha de tenir malalties, ni atacs de plagues. No ha de presentar ferides o
desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes d'haver-los patit anteriorment.
El sistema radical ha de ser proporcionat a l'espècie,edat i mida de la planta.
La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la seva
espècie i mida.
Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu.
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al mateix.
La substitució només s'ha de realitzar amb l'autorització de la D.F.
Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del terç
inferior de la planta, han d'estar regularment distribuïdes i han de tenir una llargaria i gruix
proporcional a la resta de la planta.
L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor.
L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser
salina ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada.
Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base.
Quan el subministrament és sense contenidor, les arrels han de presentar talls nets i recents
sense ferides ni macadures.
Si el subministrament és en esqueix la seva llargària ha de ser: 2,5 - 8 cm
ARBRES:
La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel.
Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals.
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de
terra adequat per a l'espècie i mida de l'arbre.
Alçaria del pa de terra:
- Arbres de fulla caduca: Diàmetre del pa de terra x 0,7
- Arbres de fulla persistent: Diàmetre del pa de terra x 1,2
No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre
del tronc.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Espècies vegetals subministrades a peu d'obra.
DEFINICIÓ:
S'han considerat els tipus següents:
- Arbres
- Arbusts
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CONDICIONS GENERALS:
Si les condicions atmosfèriques o del transport són molt desfavorables, s'ha de protegir
també la part aèria.
Quan el subministrament és amb l'arrel nua, aquesta ha d'estar retallada i amb abundant
presència d'arrels secundàries.
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Quan el subministrament és en esqueix, s'ha d'evitar que aquest perdi la seva humitat
durant el transport i subministrament; per això s'ha de col·locar dins d'envoltants de plàstic o
en unitats nebulitzadores.
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR:
El contenidor ha de ser de mida i característiques adients a l'espècie i/o varietat i a la mida
de la planta.
El contenidor s'ha de retirar just abans de la plantació.
Ha de ser suficientment rígid per aguantar la forma del pa de terra.
Volum mínim del contenidor:
+------------------------------------------+
¦ Perímetre ¦ Arbres fulla ¦ Arbres fulla ¦
¦ (cm) ¦ caduca ¦ persistent ¦
¦-----------¦--------------¦---------------¦
¦ 6-8 ¦ 15 l ¦ 10 l
¦
¦ 8-10 ¦ 15 l ¦ 10 l
¦
¦ 10-12 ¦ 25 l ¦ 15 l
¦
¦ 12-14 ¦ 25 l ¦ 15 l
¦
¦ 14-16 ¦ 35 l ¦ 25 l
¦
¦ 16-18 ¦ 35 l ¦ 35 l
¦
¦ 18-20 ¦ 50 l ¦ 50 l
¦
¦ 20-25 ¦ 50 l ¦ 80 l
¦
+------------------------------------------+
SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA:
Quan és sense protecció, el pa de terra ha d'estar intacte, compacte i ple d'arrels i
proporcionat a la seva part aèria.
Quan és protegit amb malla metàl·lica i guix, aquesta protecció ha de constituir una
envoltant de guix armat.
Quan és protegit amb guix, aquesta protecció ha de constituir una envoltant de guix
compacte.

* NTJ 07A:1994 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del
material vegetal. Qualitat general.
ARBRES DE FULLA CADUCA:
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del
material vegetal. Arbres de fulla caduca.
ARBRES DE FULLA PERSISTENT:
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnológiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del
material vegetal. Arbres de fulla perenne.
ARBUSTS:
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del
material vegetal. Arbusts.
ENFILADISSES:
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del
material vegetal. Enfiladisses.

D - ELEMENTS COMPOSTOS
D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS
D06 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS
D060 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS, AMB CIMENTS PORTLAND AMB ADDICIONS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
D060M0B1,D060P021.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

ARBRES I ARBUSTS:
S'ha de subministrar acompanyada de:
- La guia fitosanitària corresponent
- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta
- Procedència comercial del material vegetal
- Assenyalada la part nord de la planta al viver
PLANTES AQUÀTIQUES, CRASSES O SUCULENTES I DE TEMPORADA:
S'ha de subministrar acompanyada de:
- La guia fitosanitària corresponent
- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta
- Procedència comercial del material vegetal
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
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Mescla de ciment amb possibilitat de contenir addicions, granulats, sorra, aigua i additius, en
el seu cas, elaborada a l'obra amb formigonera, d'ús no estructural.
La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions.
No s'admet cap addició que no sigui cendres volants o fum de sílice.
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han
d'estar d'ac ord amb les prescripcions de la EHE-08.
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313):
- Consistència seca: 0 - 2 cm
- Consistència plàstica: 3 - 5 cm
- Consistència tova: 6 - 9 cm
- Consistència fluida: 10 - 15 cm
Relació aigua-ciment: <= 0,65
Contingut de ciment: <= 400 kg/m3
Per als formigons amb addicions, el contingut d'addicions en estructures d'edificació ha de
complir:
- Cendres volants: <= 35% pes de ciment
- Fum de sílice: <= 10% pes de ciment
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:
- Consistència seca: Nul·la
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- Consistència plàstica o tova: ± 10 mm
- Consistència fluida: ± 20 mm
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ
Per a l'elaboració i la utilització de formigons, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i
40°C.
No s'han de barrejar formigons frescos fabricats amb ciments incompatibles entre ells.
S'ha d'utilitzar abans que hagi començat l'adormiment.
El temps màxim entre l'addició de l'aigua al ciment i als granulats, i la col·locació del formigó,
no pot ser superior a una hora i mitja.
Com a orientació l'inici de l'adormiment es situa aproximadament en 1,5 h.
La formigonera ha d'estar neta abans de començar l'elaboració del formigó.
L'ordre d'abocada dels materials ha de ser: aproximadament la meitat de l'aigua, el ciment i
la sorra simultàniament, la grava i la resta de l'aigua.
Els additius fluidificants, superfluidificants i inhibidors de l'adormiment s'han d'afegir a l'aigua
abans d'introduir-la a la formigonera.
L'additiu colorant s'ha d'afegir a la formigonera juntament amb el ciment i els granulats.

Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i
40°C.
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter.
No s'han de mesclar morters de composició diferent.
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum necessari elaborat a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.
D0B - ACER FERRALLAT O TREBALLAT

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
m3 de volum necessari elaborat a l'obra.
D0B34135,D0B2A100.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón
estructural (EHE-08).
D07 - MORTERS I PASTES
D070 - MORTERS SENSE ADDITIUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
D070A4D1,D0701821,D070A8B1.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tipus de ciment:
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A
- Ciments de ram de paleta MC
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi la exigència de blancor
Morters per a fàbriques:
- Resistència a compressió: <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada: >= M1
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada: >= M5
- Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2): >= M5
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ
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Barres, conjunts de barres o malles 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, malles 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 mecà niques 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
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En malles electrosoldades el doblegat s’ha de realitzar a una distància >= 4 D a partir del
nus o punt de soldadura més proper, en cas contrari el diàmetre mínim del doblegat ha de
ser >= 20 D.
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

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions
específiques d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments.

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ
La DF ha d’aprovar els plànols d’especejament de l’armadura, elaborats per la instal·lacio de
ferralla.
El doblegat de les armadures s’ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores
mecà niques i a velocitat constant, amb l’ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una
curvatura constant en tota la zona.
Si es necessari fer desdoblegaments, s’han de realitzar de manera que no es produeixi
fissures o trencaments en les barres. En cas de desdoblegament d'armadures en calent,
s'ha de prendre les precaucions necessà ries per a no malmetre el formigó amb les altes
temperatures
Les barres que s’han de doblegar, han d’anar envoltades de cèrcols o estreps en la zona
del colze.
El redreçat de l’acer subministrat en rotlle, s’ha de fer amb maquinària específica que
compleixi l’especificat en l’article 69.2.2 de la EHE-08.
El tallat de barres, malles 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.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El diàmetre interior del doblegament de les barres (Di) ha de complir:
BARRES CORRUGADES:
+----------------------------------------------------------------------+
¦ Tipus acer ¦ Barres doblegades o corbades ¦ Ganxos i patilles ¦
¦
¦------------------------------¦--------------------------¦
¦
¦ D <= 25 mm ¦ D > 25 mm ¦ D < 20 mm ¦ D >= 20 mm ¦
¦------------¦---------------¦--------------¦------------¦-------------¦
¦ B 400 ¦
10 D ¦ 12 D ¦ 4 D ¦ 7 D ¦
¦------------¦---------------¦--------------¦------------¦-------------¦
¦ B 500 ¦
12 D ¦ 14 D ¦ 4 D ¦ 7 D ¦
+----------------------------------------------------------------------+
Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades.
S'admeten diàmetres de doblegament inferiórs per als diàmetres <= 12 mm, que han de
complir:
- No han d'apareixer principis de fissuració.
- Diàmetre de doblegament: >= 3 D, >= 3 cm
En cap cas han d'aparèixer principis de fissuració.
S'han d'aplicar les toleràncies que defineix la UNE 36-831.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ

BARRES CORRUGADES:
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.
MALLA ELECTROSOLDADA:
m2 de superfície necessària elaborada a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol
altre expressament acceptat per la DF.

El doblegament s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i amb l'ajut d'un
mandrí.
En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'han de prendre les precaucions
necessaries per a no malmetre el formigó amb les altes temperatures.
No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys.
No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça.
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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).
D0B2 - ACER EN BARRES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
D0B2A100.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de formigó
armat, elaborades a l'obra.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre
expressament acceptat per la DF
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions
específiques d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE).

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície necessària elaborada a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol
altre expressament acceptat per la D.F.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions
específiques d'aquests treballs, com ara retalls, lligaments i cavalcaments.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE).

D0B3 - ACER EN MALLES ELECTROSOLDADES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
D0B34135.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Malles o conjunt de malles muntades, tallades i/o conformades, per a elements de formigó
armat o altres usos, manipulades a l'obra.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El diàmetre interior del doblegament (Di) de les barres ha de complir:
- Doblegat a una distància >= 4 D del nus o soldadura més proper:
+----------------------------------------------------------------------+
¦ Tipus acer ¦ Barres doblegades o corbades ¦ Ganxos i patilles ¦
¦
¦------------------------------¦--------------------------¦
¦
¦ D <= 25 mm ¦ D > 25 mm ¦ D < 20 mm ¦ D >= 20 mm ¦
¦------------¦---------------¦--------------¦------------¦-------------¦
¦ B 400 ¦
10 D ¦ 12 D ¦ 4 D ¦ 7 D ¦
¦------------¦---------------¦--------------¦------------¦-------------¦
¦ B 500 ¦
12 D ¦ 14 D ¦ 4 D ¦ 7 D ¦
+----------------------------------------------------------------------+
- Doblegat a una distància < 4 D
del nus o soldadura més proper: >= 20 D
En cap cas no han d'aparèixer principis de fissuració.
S'han d'aplicar les toleràncies que defineix la UNE 36-831.
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El doblegament s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i amb l'ajut d'un
mandrí.
En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'han de prendre les precaucions
necessaries per a no malmetre el formigó amb les altes temperatures.
No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys.
No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça.
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E - PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ
E2 - ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
E21 - ENDERROCS
E211 - ENDERROC D'EDIFICACIONS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E2111600.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Demolició d’edificacions amb estructura d’obra de fàbrica, de perfils d’acer o d’ estructura de
formigó armat, amb càrrega mecànica i manual de runa sobre camió.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Demolició per fases de l’edifici, amb els estintolaments provisionals que calguin
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre camió i transport fins a un abocador controlat
- Descàrrega de la runa i disposició de la mateixa a l’abocador
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega,
en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
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
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir
abans que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat.
Les parts que estiguin en contacte amb elements que no s'hagin de demolir, s'han
d'enderrocar abans element a element, deixant aïllat el troç que ha de demolir la màquina.
Els plans inclinats que puguin lliscar damunt la màquina, han d'enderrocar-se abans.
No s'ha d'empènyer contra elements sense demolir, d'acer o de formigó armat.
S'ha d'empènyer en el quart superior de l'alçària dels elements verticals.
No s'admet l'enderroc per empenta en edificacions d'alçària superior a 3,5 m.
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li
transmetin càrregues.
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La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la D
ocumentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.
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 acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal
d'evitar-ne l'esfondrament.
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.
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.
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions
perilloses sobre l'estructura per acumulació de material.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
En cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l’ inici de
les feines, l’empresa encarregada d’executar-les haurà d’establir un pla de treball que ha de
ser aprovat per l’autoritat de treball.
Quan tècnicament sigui possible, l’amiant o els materials que el continguin han de ser
retirats abans de començar les operacions de demolició.
En els treballs amb risc d’amiant s’han de prendre les mesures de protecció individuals i col·
lectives establertes a l’Ordre de 31 d’octubre de 1984.
Per tal de garantir un nivell baix d’emissions de fibres d’ amiant respirables, s’han d’utilitzar
eines de tall lent i eines amb aspiradors de pols d’acord amb l’establert a la UNE 88411.
Les zones de treball on existeixi risc d’exposició a l’amiant han d’ estar clarament
delimitades i senyalitzades.
Els residus que continguin amiant s’han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més
aviat possible, en recipients tancats que impedeixin l’emissió de fibres d’amiant a l’ambient.
Aquests recipients han d’anar senyalitzats amb etiquetes d’advertència de perill.
S'ha de complir la normativa vigent en matè ria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum aparent, realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils trets
abans de començar l'enderroc i els trets al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.
En aquest criteri d’amidament no es consideren inclosos els fonaments de l’ edifici ni les
canalitzacions soterrades.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
Orden de 31 de octubre de 1984 por la que se aprueba el Reglamento sobre trabajos con
riesgo de amianto.
Orden de 7 de enero de 1987 por la que se establecen normas complementarias del
Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto.
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Orden de 26 de julio de 1993 por la que se modifican los artículos 2, 3 y 13 de la orden de
31 de octubre de 1984 por la que se aprueba el reglamento sobre trabajos con amianto y el
artículo 2 de la Orden de 7 de enero de 1987 por la que se establecen normas
complementarias al citado Reglamento
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la
Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones
* UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado
en obra.

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
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 trossejar la runa per tal de facilitar-ne la càrrega amb mitjans manuals.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

F - PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ
F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F21 - DEMOLICIONS
F216 - ENDERROCS DE PARETS I ENVANS

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* 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

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F216U001,F216R243.

F219 - DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
Enderroc d'elements de tancament de reixat metàl·lic, amb els seus elements de suport i els
daus de formigó de la fonamentació, amb càrrega manual o mecànica sobre camió o
contenidor.
S'han considerat els següents materials i mitjans de demolició:
- Reixat metàl·lic i elements de suport, a ma
- Daus de formigó, amb martell picador
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
- 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.
Pel trossejament dels elements enderrocats cal utilitzar la maquinà ria i les eines adients.
En acabar l’enderroc es farà una revisió general de les parts que hagin de romandre
dempeus per observar les lesions que hagin sorgit.
Quan s’apreciï alguna anomalia, es notificarà immediatament a la DF.
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'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.
No s’acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se dempeus
o d’edificacions i elements aliens a l’enderroc.
Si es preveuen desplaçaments laterals dels elements que formen la tanca, cal apuntalar per
tal d'evitar-ne l’esfondrament.
En finalitzar la jornada, no han de romandre elements en estat inestable que el vent, les
condicions atmosfèriques o bé altres causes en puguin provocar l’enderroc.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
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F2191304,F2194XC2,F2194JB3,F2194AB3.
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
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- 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:
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

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

F21D - DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE SANEJAMENT I DRENATGE
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F21DU001,F21DFG02.
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CLAVEGUERÓ, CANONADA, INTERCEPTOR, CUNETA O CONDUCTES D’EVACUACIÓ:
m de llargària realment enderrocat, amidat per l'eix de l'element, segons les especificacions
de la DT.
POU:
m de fondària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
EMBORNAL:
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
F22 - MOVIMENTS DE TERRES
F221 - EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F2211020,F221C420.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny.
S'han considerat els tipus següents:
- Neteja i esbrossada del terreny
- Excavació per a esplanació del terreny
- Excavació per a caixa de paviment
- Excavació de roca a cel obert amb morter expansiu
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Excavació per esplanació, buidat de soterrani o caixa de paviment:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Excavació de les terres
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas
Neteja i esbrossada del terreny:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Protecció dels elements que s’han de conservar
- Retirada de la capa superficial del terreny (10-15 cm) amb la vegetació i la brossa
- Càrrega dels materials sobre camió
Excavació de roca amb morter expansiu:
- Preparació de la zona de treball
- Situació de les referències topogràfiques externes
- Perforació de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert
- Introducció del morter a les perforacions
- Trossejat de les restes amb martell trencador
- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor
CONDICIONS GENERALS:
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un
assaig SPT entre 20 i 50.
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no
amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.

1571AP0TR-PCTP01-R0.doc

Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig
SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un
assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un
rebot a l'assaig SPT.
NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY:
S’ha de retirar la capa superficial del terreny i qualsevol material existent (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.
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EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ , REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi
d'evitar l'acumulació d'aigua dins de l'excavació.
EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU:
Cal fer un programa de les perforacions i del procés del reblert amb morter i extracció de la
roca.
En fer les perforacions, cal verificar que no es produeixen danys a estructures properes. Si
es donés aquest cas, cal evitar l'ús de barrines percussores i fer els forats exclusivament per
rotació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
NETEJA I ESBROSSADA:
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.
No inclou la tala d'arbres.
EXCAVACIÓ:
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els
perfils transversals del terreny aixecats abans de començ ar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la cà rrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el
desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat
totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

- 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°

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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
F2226A23.
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
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CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de
referir totes les lectures topogràfiques.
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents:
- Amplària: >= 4,5 m
- Pendent:
- Trams rectes: <= 12%
- Corbes: <= 8%
- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m: <= 6%
- El talús ha de ser fixat per la DF.
La finalització de l’ excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació,
s’ha de fer just abans de la col·locació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del sol.
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment
que es pugui formigonar la capa de neteja.
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Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.
Cal extreure del fons de l’excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de
resistè ncia local diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de
material tou, etc, i rebaixar el fons de l’excavació per tal que la sabata tingui un recolzament
homogeni.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de
complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni
algun dels casos següents:
- S'hagi de treballar a dins
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible
esllavissada
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la.
Els esgotaments s’han de fer sense comprometre l’estabilitat dels talussos i les obres
veïnes, i s’ han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en
terrenys argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l’excavació.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de
suspendre els treballs i avisar la DF.
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la
DF.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.
S'ha de complir la normativa vigent en matè ria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes
existents i de compacitat igual.
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els
corrents d'aigua interns, en els talussos.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els
perfils transversals del terreny aixecats abans de començ ar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
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 el que se aprueba la Instrucción Técnica
Complementaria del capítulo X del Reglamento de Normas Básicas de Seguridad Minera
aprobada por Real Decreto 863/1985 de 2 de abril
F226 - TERRAPLENADA I PICONATGE DE TERRES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F2261C0F,F226120G,F226170G,F226120F.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Estesa i compactació de terres per tongades de diferents materials, en zones de dimensions
que permeten la utilització de maquinà ria, amb la finalitat d'aconseguir una plataforma de
terres superposades.
S'han considerat els tipus següents:
- Caixa de paviment amb una compactació del 90% al 95% PM
- Fonament de terraplé amb una compactació del 95% al 100% PN
- Nucli de terraplé amb una compactació del 95% al 100% PN
- Coronació de terraplé amb una compactació del 95% al 100% PN o del 90% al 95% PM
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Execució de l'estesa
- Humectació o dessecació de les terres, en cas necessari
- Compactació de les terres
CONDICIONS GENERALS:
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
Els materials han de complir les condicions bàsiques següents:
- Posada en obra en condicions acceptables
- Estabilitat satisfactòria
- Deformacions tolerables a curt i llarg termini, per les condicions de servei previstes
El tipus de sòl utilitzat en la zona de coronament del terraplè ha de ser adequat o
seleccionat, en el fonament i nucli es pot utilitzar a més el tolerable.
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No es poden utilitzar sòls expansius o colapsables tal i com es defineixen en l'article 330.4.4
del PG 3/75 Modificat per ORDEN FOM 1382/2002, en la zona exterior del terraplè
(coronament i zones laterals).
En la zona del nucli, l'ús de sòls expansius, colapsables, amb guix, amb sals solubles, amb
matèria orgà nica o amb qualsevol altre tipus de material marginal, han de complir
l'especificat en l'article 330.4.4. del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 1382/2002.
A més dels sòls naturals, es podran utilitzar terres naturals provinents d’excavació o
d’aportació, i a més, també es podran fer servir els productes provinents de processos
industrials o manipulats, sempre que compleixin les prescripcions del PG3.
Els sòls colapsables són aquells que pateixen un assentament superior al 1% de l’ altura
inicial de la mostra al realitzar l’assaig segons NLT 254 i pressió d’assaig de 0,2 MPa.
Aquests es podran utilitzar en fonaments sempre que es realitzi un estudi especial que
defineixi les disposicions y cures a adoptar per al seu ús, depenent de la funcionalitat del
terraplè, el grau de colapsabilitat del sòl, i les condicions climàtiques i de nivells freàtics.
S’hauran de compactar per la part humida, amb relació a la humitat òptima de l’assaig Pró
ctor de referència compresa entre el 1 i el 3%.
L’ús de sòls amb altres sals solubles en aigua dependrà del seu contingut. Així , per a
qualsevol zona del terraplè, es podran utilitzar les que tinguin un contingut inferior al 0,2%.
Si hi hagués un contingut superior al 1%, s’hauria de realitzar un estudi especial aprovat pel
Director d’ obra per a autoritzar el seu ús.
Quan el terraplè pugui estar subjecte a inundacions nomé s es podran utilitzar terres
adequades o seleccionades.
No s’han d’utilitzar sols inadequats en cap zona del terraplè.
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques.
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.
El gruix de cada tongada ha de ser uniforme.
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit
amb els mitjans que es disposen.
L'acord amb zones de desmunt en sentit longitudinal i transversal, ha de ser suau, amb
pendents inferiors a 1:2.
Gruix de cada tongada : >= 3/2 mida màxima material
Pendent transversal de cada tongada: 4%
TERRAPLÈ:
Mòdul de deformació vertical (assaig de càrrega sobre placa NLT 357):
- Fonament, nucli i zones exteriors:
- Sòls seleccionats : >= 50 MPa
- Resta de sòls : >= 30 MPa
- Coronament:
- Sòls seleccionats : >= 100 MPa
- Resta de sòls : >= 60 MPa
Grau de compactació: >= 95% PM
Compactació de la coronació/esplanada: >= 100% PM
Petjada admissible (nucli): <= 5 mm
Toleràncies d'execució:
- Variació en l'angle del talús: ± 2°
- Espessor de cada tongada: ± 50 mm
- Nivells:
- Zones de vials: ± 30 mm
- Resta de zones: ± 50 mm
- Grau d'humitat desprès de la compactació (desviació respecte al nivell òptim de l'assaig
Pròctor):
- Sòls seleccionats, adequats o tolerables: - 2%, + 1%
- Sòls expansius o colapsables: - 1%, + 3%
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CAIXA DE PAVIMENT:
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 100 mm
- Planor: ± 20 mm/m
SÒLS EN FONAMENTS DE TERRAPLÈ:
Es defineix com a fonament de terraplè la part que està per sota de la superfície original del
terreny i que ha estat buidada en l’esbrossada o al fer una excavació addicional degut a la
presència de material inadequat. L’espessor mínim serà d’1 m.
El terra de la base del terraplè ha de quedar pla i anivellat.
En els fonaments, s’utilitzaran sò ls tolerables, adequats o seleccionats, sempre que les
condicions de drenatge o estanquitat ho permetin, que les característiques del terreny siguin
les adequades, i que l’índex CBR, corresponent a les condicions de compactació de posada
en obra, sigui CBR >= 3 (UNE 103502).
La utilització de sòls amb guix ha d’estar autoritzada pel Director d’ obra, i a més, el
contingut d’aquesta substància haurà de ser < 0,2% per a qualsevol zona de terraplè.
En terraplens de més de 5 metres d’altura, es podran utilitzar sò ls que continguin fins a un
2% de matèria orgànica; per a un contingut superior, s’haurà de realitzar un estudi especial
aprovat pel Director d’obra.
Gruix: >= 1 m
SÒLS EN NUCLI DE TERRAPLÈ:
Es defineix com a nucli de terraplè a la zona compresa entre el fonament i la coronació.
En el nucli, s’utilitzaran sòls tolerables, adequats o seleccionats, sempre que l’í ndex CBR,
corresponent a les condicions de compactació de posada en obra, sigui CBR >= 3 (UNE
103502).
La utilització de sòls marginals o amb un índex CBR < 3, pot venir condicionada per
problemes de resistència, deformabilitat i posada en obra; per tant, el seu ús no és
aconsellable, a no ser que es justifiqui el seu ús mitjanç ant un estudi especial.
L’ús d’altres tipus de sòls, es farà segons l’article 330.4.4 del PG-3.
Els sòls expansius són aquells que tenen un inflament lliure superior al 3% al realitzar
l’assaig segons UNE 103601. Aquests es podran utilitzar en el nucli sempre que es realitzi
un estudi especial que defineixi les disposicions i cures a adoptar durant la construcció,
depenent de la funcionalitat del terraplè, les caracterí stiques de permeabilitat de la
coronació i espigons, el inflament lliure, i les condicions climàtiques.
S’hauran de compactar lleugerament per la part humida, amb relació a la humitat òptima de
l’assaig Próctor de referència compresa entre el 1 i el 3%.
La utilització de sòls amb guix en nucli de terraplè ha d’estar autoritzada pel Director d’ obra,
i a més, el contingut en aquesta substància haurà d’estar entre:
- 0,2-2%: Si la necessitat d’adoptar mesures per a l’execució
- 2-5%: Utilitzant cures i materials amb característiques especials en coronació i espigons
- 5-20%: Quan el nucli formi una massa compacta i impermeable, i es disposi de mesures de
drenatge i impermeabilització
Si es superés el 20%, no s’utilitzarien en cap zona del replè.
En terraplens de menys de 5 metres d’altura, es podran utilitzar sò ls que continguin fins a
un 5% de matèria orgànica per a la zona del nucli.
SÒLS EN CORONACIÓ DE TERRAPLÈ:
Es defineix com a coronació la franja superior de terres del terraplè, amb una fondària de
més de 50 cm, i amb un gruix de 2 tongades com a mínim.
En la coronació, s’utilitzaran sòls adequats o seleccionats, sem pre que la seva capacitat de
suport sigui l’adient per a l’esplanada prevista, i que l’índex CBR, corresponent a les
condicions de compactació de posada en obra, sigui CBR >= 5 (UNE 103502).
No s’han d’utilitzar sòls expansius o col·lapsables, però sí que es podran fer servir materials
naturals o tractats, sempre que compleixin las condicions de capacitat de suport exigides.
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Si existís sota la coronació material expansiu, col·lapsable, o amb un contingut de més del
2% en sulfats solubles, la coronació hauria d’evitar la filtració d’aigua cap a la resta de
terraplè.
La utilització de sòls amb guix ha d’estar autoritzada pel Director d’ obra, i a més, el
contingut d’aquesta substància haurà de ser < 0,2% per a qualsevol zona de terraplè.
En la coronació del terraplè es podran utilitzar sòls que continguin fins a un 1% de matèria
orgànica.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:
- Maquinària prevista
- Sistemes de transport
- Equip d'estesa i compactació
- Procediment de compactació
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de
referir totes les lectures topogràfiques.
Escarificar i compactar la superfície que ha de rebre el terraplè; la profunditat de
l’escarificació la definirà el Projecte, però la DF també la podrà definir en funció de la
naturalesa del terreny.
Aquests treballs no es realitzaran fins al moment previst i sobretot en les condicions òptimes
per estar el menor temps possible exposats als efectes climatològics quan no s’utilitzin
proteccions.
En reblerts que s'executen en zones poc resistents, cal col·locar les capes inicials amb el
gruix mí nim necessari per tal de suportar les càrregues degudes a l'acció dels equips de
moviment i compactació de terres.
El material s'ha d'estendre per tongades successives, sensiblement paral·leles a la rasant
final.
Es podran utilitzar capes de materials granulars gruixuts o làmines geotè xtils per facilitar la
posada en obra de les tongades, sempre i quan ho indiqui el Projecte.
Els equips de transport i d'estesa han d'operar per capes horitzontals, en tot l'ample de
l'esplanada.
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides.
L'aportació de terres per a correcció de nivells, s'ha de tractar com a coronació de
terraplenat i la densitat a assolir no ha de ser inferior a la del terreny circumdant.
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar
entollaments, sense perill d'erosió.
L'ampliació o recrescuda de terraplens existents s'ha de fer de forma escalonada o amb
d'altres sistemes que garanteixin la unió amb el nou terraplé.
En reblerts situats a mitja vessant, el pendent s'ha d'esglaonar per tal de garantir l'estabilitat.
Els esglaons han de tenir les dimensions i el pendent adequats per tal de permetre el treball
de la maquinària.
El grau d'humitat ha de ser l'adequat per tal d'obtenir la densitat i el grau de saturació exigits
en la DT, considerant el tipus de material, el seu grau d'humitat inicial i les condicions
ambientals de l'obra.
Si es necessària la humectació , un cop estesa la tongada, s'ha d'humitejar fins arribar al
contingut òptim d'humitat, de manera uniforme ja sigui a la zona de procedència, a
l’apilament, o a les tongades, sense que es formin embassaments, i fins a obtenir un mí nim
del 95% de la humitat òptima de l’assaig PM.
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Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició i
mescla de materials secs o d'altres procediments adients.
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada, fins que l'última estigui seca, o
s'ha d'escarificar afegint la tongada següent mé s seca, de forma que l'humitat resultant sigui
l'adient.
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense
aplicar-hi vibració.
La compactació i el nombre de passades de corró han de ser les definides per la DF en
funció dels resultats del assaigs realitzats a l’obra.
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació
s'hagi completat.
Cal adoptar mesures de protecció de l'entorn davant la possible acció erosiva o sedimentaria
de l'aigua reconduïda fora del terraplè.
S'ha de complir la normativa vigent en 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.
SÒLS EN FONAMENTS DE TERRAPLÈ:
Si es detecten zones inestables de petita superfície (bosses d’ aigua, argiles expandides,
turbes, etc.), s’han de sanejar d’acord amb les instruccions de la DF.
S'ha de localitzar les à rees inestables amb ajuda d'un supercompactador de 50 t, segons el
definit en l'article 304 del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM/1382/2002.
Els pous i forats que apareguin s'han de reblir i estabilitzar fins que la superfície sigui
uniforme.
En casos de fonamentació irregular, com ara terraplens a mitja costa o sobre altres
existents, es seguiran les indicacions de la DF per tal de garantir la correcte estabilitat.
El material a utilitzar en el terraplè 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.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
El control d’execució inclou les operacions següents:
- Preparació de la base sobre la que s’assentarà el terraplè.
- Control de l’estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d’execució i
control de la temperatura ambient.
- Humectació o dessecació d’una tongada.
- Control de compactació d’una tongada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
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S’ha de considerar com terraplè estructural el comprés fins el punt exterior del voral i no la
berma amb els talussos definits als plànols. A efectes d’obtenir el grau de compactació
exigit, els assaigs de control s’han de realitzar en la zona del terraplè estructural.
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.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No es podrà iniciar l’execució del terraplè sense corregir els defectes observats a la base
d’assentament.
Donada la rapidesa de la cadena operativa “extracció-compactació”, la inspecció visual té
una importància fonamental en el control dels terraplens, tant a nivell de materials com per a
l’estesa.
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 ha de complir les
limitacions establertes al plec de condicions.
Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a
les especificades en el plec de condicions, en cada un dels punts de la mostra. Com a
mínim, el 70% de punts haurà d’estar dins dels valors d’ acceptació, i el 30% restant no
podrà tenir una densitat inferior de més de 30 kg/cm3 respecte les establertes en el Projecte
o per la DF.
En cas d’incompliment, el contractista ha de corregir la capa executada, per recompactació
o substitució del material. En general, s’ha de treballar sobre tota la tongada afectada (lot),
a menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de
comprovació de la compactació s’han d’intensificar el doble sobre les capes corregides.
Qualsevol altre cas d’execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i la seva
obligació serà reparar sense cost els errors que s’hagin produït.

L'aportació de terres per a correccions de nivell ha de ser mínima, de les mateixes existents i
d'igual compacitat.
Toleràncies d'execució:
- Horitzontalitat prevista: ± 20 mm/m
- Planor: ± 20 mm/m
- Nivells: ± 50 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La qualitat del terreny després del repàs, necessita l'aprovació explícita de la DF.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de
suspendre els treballs i avisar la DF.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
F228 - REBLIMENT I PICONATGE DE RASES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F228AMR5,F228AJ00.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

F227 - REPÀS I PICONATGE DE TERRES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F227F00F.
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.
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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.
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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.

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

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui inferior a
0°C en el cas de graves o de tot-u, o inferior a 2°C en la resta de materials.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de
referir totes les lectures topogràfiques.
Excepte en les rases de drenatje, en la resta de casos s'ha d'eliminar els materials
inestables, turba o argila tova de la base per al rebliment.
L'ampliació o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que es garanteixi
la unió amb el nou reblert.
Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir
abans de l'execució.
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides.
Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim
d'humitat, de manera uniforme.
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició i
mescla de materials secs o d'altres procediments adients.
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar
entollaments, sense perill d'erosió.
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi secat bé, o
s'ha d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui
l'addient.
En l'execució de reblerts en contacte amb estructures de contenció, les tongades situades a
ambdós costats de l'element han de quedar al mateix nivell.
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m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
La partida d’obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o
material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que
es tracti de terres.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
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).
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- 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).
- 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.

F931201J.

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.
A més, 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:
- Replanteig de rasants: + 0 , - 1/5 del gruix teòric
- Nivell de la superfície acabada respecte als perfils teòrics:
- Trànsit T00 a T2: ± 15 mm
- La resta: ± 20 mm
- Planor : ± 10 mm/3 m
- En el cas de capes granulars per a l’assentament de canonades:
- Gruix de cada tongada: ± 50 mm
- Planor: ± 15 mm/3 m
- Nivell de la superfície acabada respecte als perfils teòrics: ± 15 mm
- En els llits de paviments:
- Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric
- Nivell de la superfície: ± 20 mm
- Planor: ± 10 mm/3 m
Les irregularitats que excedeixin aquestes tolerà ncies han de ser corregides pel constructor.
Caldrà escarificar en una profunditat mínima de 15 cm, afegint o retirant el material
necessari tornant a compactar i allisar.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

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.

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha
d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies
establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les
tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra.
La preparació del tot-u artificial s'ha de fer a central i no "in situ". L'addició de l'aigua de
compactació també s'ha de fer a central excepte en els casos 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.

F9 - PAVIMENTS
F93 - BASES
F931 - BASES DE TOT-U
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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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.
No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la
precedent.
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única
humectació admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent.
La compactació s’ha de fer de forma continua i sistemàtica disposant l’ equip necessari per
aconseguir la densitat prescrita a l’apartat anterior.
Si l’estesa del tot-u es fa per franges, la compactació ha d’incloure 15 cm de l’anterior, com a
mínim.
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de
pas o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de
compactar amb els medis adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista.
En el cas de llit de paviments, la compactació s’ha d’ efectuar longitudinalment, començant
per les vores exteriors i progressant cap al centre per a cavalcar-se en cada recorregut en
un ample no inferior a 1/3 del de l’element compactador.
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.
CAPA DE SORRA PER A LLIT DE TERRATZO
La capa no s’ha d’estendre fins que s’hagi comprovat que la superfí cie 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.
Per a temperatures inferiors a 5°C s’han de suspendre els treballs.
El gruix final de la capa de sorra, un cop col· locades les peces de terratzo i vibrat el
paviment, haurà de ser de 2 cm.
No hauran d’existir punts baixos que puguin emmagatzemar aigua.
Toleràncies d’execució:
- Planor: ± 4 mm/2 m
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.
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F936 - BASES DE FORMIGÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F9365H11.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de subbase o base de formigó per a paviment.
S'han considerat les col·locacions del formigó següents:
- Estesa i vibratge amb regle vibratori
- Estesa i vibratge amb estenedora de formigó
Es considera estesa i vibració manual la col·locació del formigó amb regle vibratori, i estesa
i vibració mecànica la col·locació del formigó amb estenedora.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En el cas de col·locació amb regle vibratori:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Muntatge d'encofrats
- Col·locació del formigó
- Execució de junts de formigonat
- Protecció del formigó fresc i curat
- Desmuntatge dels encofrats
En el cas de col·locació amb estenedora:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació d'elements de guiat de les màquines
- Col·locació del formigó
- Execució de junts de formigonat
- Protecció del formigó fresc i curat
CONDICIONS GENERALS:
La superfície acabada ha d'estar reglejada.
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats.
Ha de formar una superfície plana amb una textura uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions
i a les rasants previstes.
Ha de tenir junts transversals de retracció fets cada 25 m2. Els junts han de ser d'una
fondària >= 1/3 del gruix de la base i d'una amplària de 3 mm.
Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m, han de ser de 2 cm
d'amplària i han d'estar plens de poliestirè expandit.
Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb
els junts de retracció.
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.
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Durant l'adormiment i fins que s'aconsegueixi el 70% de la resistència prevista, s'ha de
mantenir humida la superfície del formigó amb els mitjans necessaris segons el tipus de
ciment utilitzat i les condicions climatològiques del lloc.
Aquest procés ha de durar com a mínim:
- 15 dies en temps calorós i sec
- 7 dies en temps humit
La capa no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón
estructural (EHE-08).
F96 - VORADES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F965A5IN,F965A6DD,F9655356,F9655T2P,F9680I22,F9680P40,F965A6EM.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de vorada amb materials diferents.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Vorada o gual de pedra o formigó col·locat sobre base de formigó
- Vorada o gual de pedra o formigó col·locada sobre esplanada compactada
- Vorades de planxa d'acer galvanitzat
- Vorades de planxa d'acer amb acabat "CORTEN"
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Col·locació sobre base de formigó:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la base
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter
Col·locació sobre esplanada compactada:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter
Vorada de planxa d’acer:
- Replanteig
- Col·locació prèvia, aplomat i anivellat
- Fixació definitiva i neteja
VORADA DE PEDRA O FORMIGÓ:
L’element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres
defectes.
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt de la
rigola.
Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter.
En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentada 5 cm sobre el llit
de formigó.
Pendent transversal: >= 2%
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Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm (no acumulatius)
- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m (no acumulatius)
VORADA DE PLANXA D’ACER:
La vorada col· locada ha de tenir un aspecte uniforme, net i sense defectes.
Ha de quedar aplomada.
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes, i a de sobresortir de la rígola l'alçaria indicada a la
DT
La part superior de la vorada ha de quedar al mateix pla que el paviment de la vorera, en
cap cas ha de sobresortir.
Ha de quedar subjecte a la base amb les potes d'ancoratge.
La unió de la vorada amb el paviment de la vorera ha d'estar segellada en tot el seu
perímetre.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense
pluges.
COL·LOCACIÓ SOBRE ESPLANADA COMPACTADA:
El suport ha de tenir una compactació >= 90% de l'assaig PM i la rasant prevista.
COL·LOCACIÓ SOBRE BASE DE FORMIGÓ:
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins
aconseguir una massa compacta.
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les
indicacions explícites de la DF.
Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment.
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir
humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies.
VORADA DE PLANXA D’ACER:
Abans de començar els treballs es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF
El procés de col·locació no ha d'afectar a la qualitat dels materials.
Es posarà especial cura de no ratllar el recobriment d'acabat de la planxa d'acer.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen amb les especificades
al projecte.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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.
F965 - VORADES RECTES AMB PECES DE FORMIGÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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F965A5IN,F965A6DD,F9655356,F9655T2P,F965A6EM.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

* UNE 41027:1953 Bordillos rectos de granito para aceras.
* PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes.

DEFINICIÓ:
Formació de vorada amb materials diferents.
S'han considerat les formes de col·locació següents:
- Vorada de pedra o formigó col·locada sobre base de formigó
- Vorada de pedra o formigó col·locada sobre esplanada compactada
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Col·locació sobre base de formigó:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la base
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter
Col·locació sobre esplanada compactada:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter
CONDICIONS GENERALS:
La vorada col·locada ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres
defectes.
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt de la
rigola.
Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter.
En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentada 5 cm sobre el llit
de formigó.
Pendent transversal: >= 2%
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm (no acumulatius)
- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m (no acumulatius)
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense
pluges.
El suport ha de tenir una compactació >= 90% de l'assaig PM i la rasant prevista.
COL·LOCACIÓ SOBRE BASE DE FORMIGÓ:
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins
aconseguir una massa compacta.
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les
indicacions explícites de la D.F.
Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment.
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir
humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T.
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F97 - RIGOLES
F974 - RIGOLES DE PECES DE MORTER DE CIMENT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F9742309,F97422EB.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Execució de les operacions necessaries per a la formació de rigoles.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Formació de rigola o encintat amb peces de pedra natural, morter o formigó, col·locades
amb morter.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Rigola amb peces col·locades amb morter:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la capa de morter
- Col·locació de les peces
- Col·locació de la beurada
- Neteja de la superfície acabada
RIGOLA:
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes.
Quan la rigola és sense forma de cuneta, la cara superior ha de tenir un pendent transversal
del 2% al 4% per al desguàs del ferm, excepte quan siguin rigoles sense desnivell.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm (no acumulatius)
- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m
RIGOLA AMB PECES:
Les peces no han d'estar trencades, escantonades o tacades.
Les peces han de formar una superfície plana i uniforme, han d'estar ben assentades,
col·locades a fil i a tocar i en alineacions rectes.
Els junts entre les peces han de quedar rejuntats amb beurada de ciment.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El suport ha de tenir el grau de compactació adequat i les rasants previstes.
Grau de compactació (assaig PM)
- Base de formigó o rigola amb peces: >= 95%
- Rigola de formigó: >= 90%
RIGOLA AMB PECES:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense
pluges.
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S'ha de col·locar a truc de maceta sobre una capa de morter de 3 cm de gruix.
No es pot trepitjar la rigola després d'haver-se abeurat fins al cap de 24 h a l'estiu, 48 h a
l'hivern.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
RIGOLA:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
RIGOLA AMB PECES:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
F9A - PAVIMENTS GRANULARS
F9A1 - PAVIMENTS DE TERRA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

Toleràncies d'execució:
- Planor: ± 10 mm/3 m
PAVIMENTS DE TOT-U, SAULÓ O MATERIAL SELECCIONAT:
Toleràncies d'execució:
- Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric
- Nivell de la superfície: ± 20 mm
PAVIMENTS DE TERRA-CIMENT "IN SITU":
S'ha de comprovar a tots els semiperfils que el gruix de la capa és, com a mínim, el teòric
deduït de la secció-tipus dels plànols.
La superfície acabada no pot tenir irregularitats ni discontinuïtats.
Índex de plasticitat del sòl per estabilitzar segons les normes NLT-105 i NLT-106: < 15
Contingut ponderal de matèria orgànica del sòl per estabilitzar segons la norma UNE 7-368:
< 1%
Contingut ponderal de sulfats, expressat en SO3, segons la norma NLT-120: < 0,5%
Resistència a la compressió al cap de 7 dies: >= 0,9 x 2,5 N/mm2
Toleràncies d'execució:
- Contingut d'additiu respecte al pes sec del sòl: ± 0,3%
- Humitat de la mescla respecte al seu pes sec: ± 2%
- Nivells: - 1/5 del gruix teòric, ± 30 mm
- Gruix mitjà de la capa: - 10 mm
- Gruix de la capa en qualsevol punt: - 20 mm

F9A1201L.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Formació de paviment de terra.
S'han considerat els materials següents:
- Tot-u
- Sauló
- Terra-ciment executada "in situ"
- Material seleccionat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En els paviments de tot-u, sauló o material seleccionat:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Aportació de material
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada
- Allisada de la superfície de l'última tongada
En els paviments de terra-ciment "in situ":
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Distribució del ciment
- Mescla del sòl amb el ciment
- Addició d'aigua
- Compactació de la mescla
- Acabat de la superfície
- Execució de junts
- Cura de la mescla
CONDICIONS GENERALS:
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la
DF.
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat
com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE
103501).

CONDICIONS GENERALS:
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha
d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies
establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les
tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra.
PAVIMENTS DE TOT-U:
La humitat òptima de compactació, deduïda de l'assaig "Próctor Modificat“ , segons la norma
NLT-108/72, s’ha d’ajustar a la composició i forma d’actuació de l’equip de compactació.
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït
alteracions en la seva humitat de tal manera que es superi en més del 2% la humitat òptima.
L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades
de gruix comprès entre 10 i 30 cm.
PAVIMENTS DE SAULÓ O DE MATERIAL SELECCIONAT:
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.
El contingut òptim d'humitat s'ha de determinar a l'obra, en funció de la maquinària
disponible i dels resultats dels assaigs realitzats.
L'estesa s'ha de fer per capes de gruix uniforme, cal evitar la segregació o la contaminació.
PAVIMENTS DE TOT-U, SAULÓ O MATERIAL SELECCIONAT:
No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la
precedent.
Abans d'estendre una tongada es pot homogeneïtzar i humidificar, si es considera necessari.
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única
humectació admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent.
La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i
progressant cap al centre per a cavalcar-se en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3
del de l'element compactador.
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Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de
pas o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de
compactar amb els medis adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista.
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat
definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel
contractista segons les indicacions de la DF.
Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades a l'apartat anterior han de ser
corregides pel constructor. Caldrà escarificar en una profunditat mínima de 15 cm, afegint o
retirant el material necessari tornant a compactar i allisar.
PAVIMENTS DE TERRA-CIMENT "IN SITU":
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura a l'ombra sigui inferior a 5°C o quan puguin
donar-se gelades.
Es podrà treballar normalment amb pluges lleugeres.
El sòl per estabilitzar s'ha de disgregar prèviament fins a una eficàcia mínima del 100% al
sedàs UNE 25 mm, i del 80% al sedàs UNE 5 mm. S'entén com eficàcia de disgregació la
relació entre el tamisatge a l'obra del material humit i el tamisatge a laboratori d'aquest
mateix material dessecat i esmicolat.
No s'ha de distribuir el ciment mentre hi hagi concentracions superficials d'humitat.
Les operacions de distribució de l'additiu en pols s'han de suspendre en cas de vent fort.
El ciment s'ha de distribuir uniformement, amb la dosificació establerta i amb la maquinària
adequada, aprovada per la DF.
El ciment estès que s'hagi desplaçat s'ha de substituir abans de la mescla.
El ciment s'ha d'estendre només a la superfície que es pugui acabar a la jornada de treball.
Abans d'una hora des de l'abocada del ciment en un punt qualsevol, s'ha de mesclar en
aquest punt el ciment amb el sòl, fins que no s'apreciïn grumolls de ciment a la mescla.
L'aigua s'ha d'afegir uniformement i s'ha d'evitar que s'acumuli a les roderes que deixi l'equip
d'humectació.
Els tancs regadors no s'han d'aturar mentre reguen, per a evitar la formació de zones amb
excés d'humitat.
La mescla del ciment i el terra s'ha de continuar fins a aconseguir un color uniforme i la
absència de grumolls de ciment.
En qualsevol punt la mescla no pot estar més de 1/2 hora sense procedir a la seva
compactació i acabat, o a una nova remoguda i mescla.
En començar a compactar, la humitat del sòl no ha de diferir de la fixada per la fórmula de
treball en més d'un 2% del pes de la mescla.
La humitat fixada a la fórmula de treball s'ha d'assolir abans de 2 hores des de l'aplicació del
ciment.
En el moment d'iniciar la compactació, la mescla ha d'estar solta en tot el seu espessor.
El piconatge s'ha de fer longitudinalment, començant per la vora més baixa i avançant cap al
punt més alt.
Si al compactar es produeixen fenòmens d'inestabilitat o cargolament, s'ha de reduir la
humitat de la mescla.
Els equips de piconatge han de ser els necessaris per aconseguir que la compactació
s'acabi abans de les 4 hores següents a la incorporació del ciment al sòl. Aquest temps s'ha
de reduir a 3 hores si la temperatura és superior als 30°C.
L'acabat ha de concloure abans de 2 hores des del començament del piconatge.
Les zones que no es puguin compactar amb l'equip utilitzat per a la resta de la capa, s'han
de compactar amb els mitjans adequats fins assolir una densitat igual a la de la resta de la
capa.
La recrescuda en capes primes no s'ha de permetre en cap cas.
Dins del termini màxim d'execució, podrà fer-se l'allisada amb motoanivelladora.
Els junts de treball s'han de disposar de forma que el seu cantell sigui vertical, tallant part de
la capa acabada.
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S'han de disposar junts transversals quan el procés constructiu s'interrompi més de 3 hores.
Si es treballa per fraccions de l'amplària total, s'han de disposar junts longitudinals si es
produeix una demora superior a 1 hora entre les operacions a franges contigües.
El retall i recompactació d'una zona alterada només s'ha de fer si s'està dins del termini
màxim fixat per a la posada a l'obra. Si s'ha rebassat aquest termini , s'ha de reconstruir
totalment la zona afectada, d'acord amb les instruccions de la DF.
La mescla s'ha de mantenir humida, com a mínim, durant els 7 dies següents a la seva
terminació. S'ha de disposar un reg de cura a partir de les 24 h del final de les operacions
d'acabat.
S'ha de prohibir qualsevol tipus de trànsit durant els 3 dies següents al seu acabat, i de
vehicles pesats durant 7 dies, a no ser que la DF ho autoritzi expressament i establint
prèviament una protecció del reg de cura per mitjà d'una capa de sorra o terra amb dotació
no superior als 6 l/m2 , que s'ha de retirar completament mitjançant escombrat abans
d'executar qualsevol unitat d'obra per sobre de la capa tractada.
Si durant els 7 primers dies de la fase de curat es produeixen gelades, la capa estabilitzada
s'ha de protegir adequadament contra les mateixes, segons les instruccions de la DF.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
PAVIMENTS DE TOT-U, SAULÓ O MATERIAL SELECCIONAT:
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat
d'obra de la capa subjacent.
No són d'abonament els es creixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de
gruixos de capes subjacents.
PAVIMENTS DE TERRA-CIMENT "IN SITU":
No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats superiors a les tolerables.
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura.
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra qualsevol reg de segellat que s'afegeixi per a
donar obertura al trànsit.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat
d'obra de la capa subjacent.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
F9E - PAVIMENTS DE PANOT
F9E1 - PAVIMENTS DE PANOT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F9E1F205.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Formació de paviments de panot.
S'han considerat els casos següents:
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- Paviments de panot col·locats a l'estesa amb sorra-ciment, amb o sense suport de 3 cm
de sorra
- Paviments de panot col·locats a truc de maceta amb morter, amb o sense suport de 3
cm de sorra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En la col·locació a l'estesa amb sorra-ciment:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas
- Col·locació de la sorra-ciment
- Col·locació de les peces de panot
- Humectació de la superfície
- Confecció i col·locació de la beurada
En la col·locació a truc de maceta amb morter:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas
- Col·locació de la capa de morter
- Humectació de les peces per col·locar
- Col·locació de les peces de panot
- Humectació de la superfície
- Confecció i col·locació de la beurada
CONDICIONS GENERALS:
El paviment ha de formar una superfície plana, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a
les rasants previstes.
En el paviment no hi ha d'haver peces escantonades, taques ni d'altres defectes superfícials.
Les peces han d'estar col·locades a tocar i alineades.
Els acords del paviment han de quedar fets contra les voreres o els murets.
Ha de tenir junts laterals de contracció cada 25 m2, de 2 cm de gruix, segellats amb sorra.
Aquests junts han d'estar el més aprop possible dels junts de contracció de la base.
Els junts que no siguin de contracció han de quedar plens de beurada de ciment pòrtland.
Pendent transversal: >= 2%
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 10 mm
- Replanteig: ± 10 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m
- Rectitud dels junts: ± 3 mm/2 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han de col·locar començant per les vorades o els murets.
Una vegada col·locades les peces s'ha d'estendre la beurada.
No s'ha de trepitjar després d'haver-se abeurat, fins al cap de 24 h a l'estiu i 48 h a l'hivern.
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA:
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua
del morter.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la D.T., amb deducció de la
superfície corresponent a forats interiors, d'acord amb els criteris següents:
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- Forats d'1,5 m2 , com a màxim: no es dedueixen
- Forats de mes d'1,5 m2: es dedueixen al 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti
l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

F9F - PAVIMENTS DE PECES DE FORMIGÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F9F5A21C,F9F1521B.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de paviment de llambordins.
S'han considerat els materials i les formes de col·locació següents:
- Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra
- Paviment de llambordins o lloses sobre llit de sorra i junts reblerts amb morter
- Paviment de llambordins o lloses col·locats amb morter i junts reblerts amb beurada de
ciment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En paviments col·locats sobre llit de sorra i rejuntats amb morter:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del llit de sorra
- Compactació i col·locació de les peces
- Rejuntat de les peces amb morter
- Neteja, protecció del morter i cura
En la col·locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del llit de sorra
- Col·locació i compactació dels llambordins
- Rebliment dels junts amb sorra
- Compactació final dels llambordins
- Escombrat de l'excés de sorra
En la col·locació de llambordins amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la base de morter sec
- Humectació i col·locació dels llambordins
- Compactació de la superfície
- Humectació de la superfície
- Rebliment dels junts amb beurada de ciment
CONDICIONS GENERALS:
El paviment ha de formar una superfície plana, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a
les rasants previstes.
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt.
Les peces han d’estar disposades formant alineacions rectes, segons l’especejament definit
en la DT.
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Les peces han de quedar ben adherides al suport.
Els junts han de quedar plens de material de reblert.
Excepte en les zones classificades com d’ús restringit pel CTE no s’admetran les
discontinuïtats següents en el propi paviment ni en els encontres d’aquest amb altres
elements:
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm
- Els desnivells que no superin els 50 mm s’han de resoldre amb una pendent que no
excedeixi del 25%
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels
que es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre
Pendent transversal (paviments exteriors): >= 2%, <= 8%
PAVIMENT DE LLAMBORDINS:
Han de quedar col·locats a trencajunt, seguint les especificacions de la DT.
Junts entre peces: <= 8 mm
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 12 mm
- Replanteig: ± 10 mm
- Planor: ± 5 mm/3 m
PAVIMENTS COL·LOCATS AMB MORTER:
S'han de respectar els junts propis del suport.

- 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
No hi ha normativa de compliment obligatori.
F9F5 - PAVIMENTS DE PECES DE FORMIGÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F9F5A21C.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
La superfície del suport ha de ser neta i humida.
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació.
COL·LOCACIÓ SOBRE LLIT DE SORRA:
No s'ha de treballar en condicions metereològiques que puguin produir alteracions a la
subbase o al llit de sorra.
El llit de sorra anivellada s'ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell definitiu.
Col·locades les peces s'han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst.
PAVIMENTS REJUNTATS AMB SORRA:
Els junts s'han de reblir amb sorra fina.
Un cop rejuntades s'ha de fer una segona compactació amb 2 o 3 passades de picó vibrant i
un reblert final amb sorra per acabar d'omplir els junts.
S'ha d'escombrar la sorra que ha sobrat abans d'obrir-lo al trànsit.
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA:
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.
Els llambordins s'han de col·locar sobre una base de morter sec.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua
del morter.
Un cop col·locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter de
base.
Després s'han de reblir els junts amb la beurada.
JUNTS REBLERTS AMB MORTER O BEURADA:
En exteriors, la superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents.
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
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DEFINICIÓ:
Formació de paviment amb llambordins.
S'han considerat les formes de col·locació següents:
- Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra
- Paviment de llambordins col·locats amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment
- Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb morter
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
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 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 sobre llit de sorra i rebliment dels junts amb morter:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de llit de sorra
- Col·locació dels llambordins
- Compactació del paviment de llambordins
- Reblert dels junts amb morter
CONDICIONS GENERALS:
El paviment ha de formar una superfície plana, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a
les rasants previstes.
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Els llambordins han de quedar ben assentats, amb la cara més ampla a dalt. Han de quedar
col·locats a trencajunt, seguint les especificacions de la D.T.
Pendent transversal: >= 2%, <= 8%
Junts entre peces: <= 8 mm
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 12 mm
- Replanteig: ± 10 mm
- Planor: ± 5 mm/3 m

F9H1D114,F9H18114,F9H12114.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

F9H - PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA

Mescla bituminosa col·locada i compactada.
S'han considerat els tipus següents:
- Mescla bituminosa en fred, col·locada a la temperatura ambient.
- Mescla bituminosa contínua o discontínua en calent, col·locada a temperatura superior a la
de l’ambient.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Estesa de la mescla bituminosa
- Compactació de la mescla bituminosa
- Execució de junts de construcció
- Protecció del paviment acabat
CONDICIONS GENERALS:
La superfície acabada ha de quedar plana, llisa, amb una textura uniforme i sense
segregacions.
S'ha d'ajustar a la secció transversal, a la rasant i als perfils previstos.
Ha de tenir el pendent transversal que s'especifiqui a la DT.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expres sat
com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Marshall (NLT-159).
MESCLA BITUMINOSA EN CALENT:
La capa acabada ha de complir els mateixos valors de l’Í ndex de Regularitat Internacional
(IRI) que els demanats per la superfície existent abans d’estendre la capa, especificats
anteriorment.
MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA EN CALENT:
El gruix de la capa no ha de ser inferior, a cap punt, al 100% del previst a la secció tipus de
la DT
L’amplària estesa a tots els semiperfils no ha de ser inferior a la teòrica deduïda de la secció
-tipus.
MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT:
El gruix d’una capa no ha de ser inferior al previst per a ella a la secció-tipus.
L’amplària estesa a tots els semiperfils no ha de ser inferior a la teòrica deduïda de la
secció-tipus.
Toleràncies d'execució:
- Gruix de la capa base: >= 80% del gruix teòric
- Gruix de la capa intermitja: >= 90% del gruix teòric.
- Nivell de la capa de rodadura: ± 10 mm
- Nivell de les altres capes: ± 15 mm
MESCLA BITUMINOSA EN FRED:
Ha de tenir el menor nombre de junts longitudinals possibles. Aquests han de tenir la
mateixa textura, densitat i acabat que la resta de la capa.
Toleràncies d'execució:
- Gruix del conjunt: >= 90% del gruix teòric
- Planor de la capa de rodadura: ± 5 mm/3 m
- Planor de les altres capes: ± 8 mm/3 m
- Nivell de la capa de rodadura: ± 10 mm
- Nivell de les altres capes: ± 15 mm

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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.
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.
La superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents.
JUNTS REBLERTS AMB MORTER:
Els junts s'han de reblir amb morter de ciment.
La superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la D.T., amb deducció de la
superfície corresponent a forats interiors, d'acord amb els criteris següents:
- Forats d'1,5 m2 , com a màxim: no es dedueixen
- Forats de mes d'1,5 m2: es dedueixen al 100%
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes.
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CONDICIONS GENERALS:
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha
d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies
establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les
tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra.
El reg ha d'estar curat i ha de conservar tota la capacitat d'unió amb la mescla. No pot tenir
restes de fluidificants o aigua a la superfície.
L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començant per la vora inferior de la capa i
amb la major continuïtat possible.
L'estenedora ha d'estar equipada amb dispositiu automàtic d'anivellament.
A les vies sense manteniment de la circulació per a les categoríes de trànsit T00 a T1 o amb
superfí cies 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 següent
mentre la vora de la primera es trobi encara calent i en condicions de ser compactada; en
cas contrari s’ha d’executar una junta longitudinal.
La mescla s'ha de col·locar en franges successives mentre la vora de la franja contigua
estigui encara calenta , si la mescla es en calent, i en condicions de ser compactada.
Si l'estesa de la mescla es fa per franges, en compactar una d'aquestes s'ha d'ampliar la
zona de piconatge per a què inclogui, com a mínim, 15 cm de l'anterior.
Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més pròxim a l'estenedora; els seus
canvis de direcció s'han de fer sobre la mescla que ja s'ha compactat, i els seus canvis de
sentit s'han de fer amb suavitat. S'ha de cuidar que els elements de compactació estiguin
nets i, si és precís, humits.
S'ha de procurar que els junts transversals de capes sobreposades quedin a un mínim de 5
m un de l'altra, i que els longitudinals quedin a un mínim de 15 cm un de l'altra.
La nova mescla s'ha d'estendre contra el junt, s'ha de piconar i allisar amb elements
adequats , abans de permetre el pas de l'equip de piconatge. Els junts transversals de les
capes de rodadura s'han de piconar transversalment, disposant els recolzaments necessaris
per al corró.
Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades, i les zones que retinguin
aigua sobre la superfície, s'han de corregir segons les instruccions de la DF.
MESCLA BITUMINOSA EN FRED:
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o en cas de pluja.
Els junts han de tenir la mateixa textura, densitat i acabat que la resta de la capa.
La compactació s'ha de realitzar amb un corró vibratori autopropulsat i de forma contínua.
Les possibles irregularitats s'han de corregir manualment.
MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT:
S’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.
S’ha de comprovar la regularitat superficial i l’estat de la superfície sobre la que s’ha
d’estendre la mescla bituminosa en calent. El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o
en el seu defecte el Director d’Obra, ha d’ indicar les mesures a prendre per restablir una
regularitat superficial acceptable i, si s’escau, reparar les zones danyades. Els valors a
complir han de ser els següents:
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- Per tot-u artificial: Segons taula 510.6 de l’apartat 7.4 de l’article 510 de la norma PG3/75
MOD7
- Per materials tractats amb ciment (sòl-ciment i grava-ciment): Segons la taula 513.8 de l’
apartat 7.4 de l’article 513 de la norma PG3/75 MOD7
- Per mescles bituminoses en calent tipus formigó bituminós, en ferms de nova construcció:
Segons la taula 542.15 de l’apartat 7.3 de l’article 542 de la norma PG3/75 MOD7
- Per mescles bituminoses en calent tipus formigó bituminós, en ferms rehabilitats
estructuralment: Segons la taula 542.16 de l’apartat 7.3 de l’article 542 de la norma PG3/75
Sobre aquesta capa s’ha d’executar un reg d’imprimació o un reg d’adherè ncia segons
correspongui depenent de la seva naturalesa.
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.
S’ha de comprovar especialment que transcorregut el te rmini de trencament del lligant dels
tractaments aplicats, no queden restes d’aigua a la superfície, i també, si ha transcorregut
molt de temps des de la seva aplicació, s’ha de comprovar que la seva capacitat d’unió amb
la mescla bituminosa no ha disminuït de forma perjudicial, en cas contrari, el Director d’Obra
ha de poder ordenar l’execució d’un reg d’adherència addicional.
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 espessor tal que, una vegada
compactada, s’ajusti a la rasant i secció transversal indicades als Plànols del Projecte, amb
les toleràncies següents:
- Per a capes intermitges, la superfície acabada no pot diferir de la teòrica en més de 10
mm;
- Per a capes de base, la superfície acabada no pot diferir de la teòrica en més de 15 mm.
L’amplada mínima i màxima d’extensió s’ha de definir al Plec de Prescripcions Tè cniques
Particulars o, al seu defecte, pel Director d’Obra. Si a l’estenedora s’acoblessin peces per
augmentar la seva amplada, aquestes hauran de quedar perfectament alineades amb les
originals.
L’alimentació de les estenedores s’ha de fer de manera que tinguin sempre aglomerat
remanent, iniciant el seu ompliment amb un nou camió quan encara quedi una quantitat
apreciable de material.
L’estesa de la mescla no s’ ha de fer en cap cas a un ritme superior al que asseguri que,
amb els mitjans de compactació en servei, es puguin obtenir les densitats prescrites.
La DF ha de poder limitar la velocitat màxima d’estesa en funció dels mitjans de
compactació existents.
Les maniobres de parada i arrencada de les estenedores s’ han de fer sincronitzant la
velocitat idònia d’arrencament amb la freqüència de vibració de la regla.
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 en tot el seu espessor. Se li ha d’aplicar una capa uniforme i lleugera de reg
d’adherència, deixant trencar l’emulsió suficientment. A continuació, s’ha d’escalfar la junta i
estendre la següent franja contra ella.
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 l’espessor de la capa a
estendre fos inferior a 5 cm, en aquest cas el límit serà de 8ºC. Amb vent intens, desprè s de
gelades o a taulers d’estructures, la DF ha de poder augmentar aquests límits. Tampoc es
permet la posta en obra de MBC. en cas de pluja.
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 fórmula 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
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prescrita en la fórmula de treball i la mescla es trobi en condicions de ser compactada, fins
que assoleixi la densitat següent:
- Per capes d’ espessor igual o superior a 6 cm, la densitat no pot ser inferior al 98% de la
densitat de referència;
- Per capes d’espessor no superior a 6 cm, la densitat no pot ser inferior al 97% de la
densitat de referència.
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.
Les possibles irregularitats s’han de corregir manualment.
Es poden fer servir compactadores de corrons metàl·lics, estàtics o vibrants, de pneumàtics
o mixte s. La composició mínima de l’equip ha de ser una compactadora vibratòria de
corrons metàl·lics o mixte, i una compactadora de pneumàtics.
Tots els tipus de compactadores han de ser autopropulsades, tenir inversors de sentit de la
marxa d’acció suau, i estar dotades de dispositius per la neteja de les seves llantes o
pneumàtics durant la compactació i per mantenir-los humits en cas necessari.
Les compactadores de llantes metàl·liques no han de presentar solcs ni irregularitats en
aquestes. Les compactadores vibratòries han tenir dispositius automàtics per eliminar la
vibració, a l’invertir el sentit de la marxa. Les de pneumàtics han tenir rodes llises, en
nombre, mida i configuració tals que permetin el solapament de les marques de les
davanteres i les del darrere, i lones protectores contra el refredament dels pneumàtics.
Les pressions de contacte, estàtiques o dinàmiques, dels diversos tipus de compactadores
han de ser aprovades pel Director d’Obra, i seran les necessàries per aconseguir una
compacitat adequada i homogènia de la mescla en tot el seu espessor, sense produir
trencaments de l’à rid, ni enrotllament de la mescla a la temperatura de compactació.
Als llocs inaccessibles pels equips de compactació normals, es faran servir uns alt res de
mida i disseny adequats per la labor que es pretén realitzar i sempre han d’estar autoritzats
per la DF.
S’ha de comprovar la composició i forma d’actuació de l’equip de compactació, verifican t:
- Que el nombre i tipus de compactadores són els aprovats;
- El funcionament dels dispositius d’humectació, neteja i protecció;
- El llast, pes total i, si s’escau, pressió d’inflat de les compactadores;
- La freqüència i l’amplitud a les compactadores vibratòries;
- El nombre de passades de cada compactadora.
Si la superfície està formada per un paviment heterogeni s’han d’eliminar mitjanç ant fresat
els excessos de lligant i s’han de segellar les zones massa permeables.
A les capes de rodadura amb mescles bituminoses drenants s’han d’evitar sempre els junts
longitudinals.
MESCLA BITUMINOSA EN CALENT:
L'estenedora ha d'estar equipada amb un element calefactor per a l’execució del junt
longitudinal.
La temperatura de la mescla en el moment de la seva estesa no ha de ser inferior a la de la
fórmula de treball.
En cas d'alimentació intermitent, s'ha de comprovar que la temperatura de la mescla que
quedi sense estendre, a la tremuja de l'estenedora i a sota d'aquesta, no sigui inferior a la de
la fórmula de treball per a l’inici de la compactació ; en cas contrari s’ha d’executar una junta
transversal.
On resulti impossible, a judici del Director d’Obra, l’ús de mà quines 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
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capa uniforme i d’un espessor tal que, una vegada compactada, s’ajusti a la rasant i secció
transversal indicades als Plànols del Projecte, amb les toleràncies abans descrites.
Les estenedores han de ser autopropulsades i han d’ estar dotades dels dispositius
necessaris per estendre la mescla bituminosa en calent amb la geometria i producció
desitjades i un mínim de precompactació, que en el cas de mescla contínua ha de ser fixat
pel Plec de Prescripcions Tè cniques Particulars o, al seu defecte, pel Director de l’Obra i en
el cas de mescla discontínua ha de ser fixat pel Director d’Obra. La capacitat de la tremuja,
així com la potència, han de ser adequades pel tipus de treball a realitzar.
L’estenedora ha d’estar dotada d’un dispositiu automàtic d’anivellació i d’ un element
calefactor per l’execució de la junta longitudinal.
S’ha de comprovar, si s’escau, que els ajusts dels diferents elements de l’estenedora s’
atenen a les toleràncies mecàniques especificades pel fabricant, i que aquests ajusts no han
estat afectats pel desgast o altres causes.
Per les categories de trànsit pesant T00 a T2 o amb superfícies a estendre superiors a
70.000 m2, ha de ser preceptiu disposar, davant de l’estenedora, d’un equip de
transferència autopropulsat de tipus sitja mòbil, que essencialment garanteixi
l’homogeneització granulomètrica i a més permeti la uniformitat tè rmica i de les
característiques superficials.
La compactació ha de començar a la temperatura més alta possible, sense rebassar la
màxima prescrita a la fò rmula de treball i sense que es produeixi desplaçament de la
mescla extesa; i s’ha de continuar mentre la temperatura de la mescla no baixi de la mínima
prescrita i la mescla estigui en condicions de ser compactada.
MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT O MESCLA BITUMINOSA EN FRED:
Excepte a les mescles drenants, els junts han de ser verticals i han de tenir una capa
uniforme i fina de reg d'adherè ncia.
No s'ha d'autoritzar el pas de vehicles i maquinària fins que la mescla no estigui piconada, a
la temperatura ambient i amb la densitat adequada.
MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA EN CALENT:
Excepte autorització expresa de la DF, no es permetrà la posada en obra de la mescla quan
la temperatura ambient a l’ombra sigui inferior a 8ºC amb tendència a minvar. Amb vent
intens, després de glaç ades, especialment sobre taulers de ponts i estructures, la DF pot
augmentar el valor mínim de la temperatura.
També s’han de suspendre els treballs en cas de precipitacions atmosfèriques.
La mescla bituminosa s’ha d’estendre sempre en una sola tongada. L’estenedora s’ ha de
regular de manera que la superfície de la capa estesa resulti llisa i uniforme, sense
segregacions ni arrossegaments, i amb un gruix tal, que després de la compactació s’ajusti a
la secció transversal indicada a la DT amb les toleràncies previstes.
La temperatura mínima de la mescla en la descàrrega des dels elements de transport i a la
sortida de la estenedora, no pot ser inferior a 135ºC.
La capa executada es podrà obrir a la circulació tant aviat com la temperatura de la mateixa
arribi als 60ºC. Fins que la capa no assoleixi la temperatura ambient, s’han d’evitar les
aturades brusques i els canvis de sentit del transit.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT O MESCLA BITUMINOSA EN FRED:
t de pes segons tipus, mesurades multiplicant l’amplària de cada capa realment construï da
d'acord amb les seccions tipus especificades a la DT, pel gruix menor dels dos següents: el
que figura en els plànols o el deduït dels assaigs de control, i per la densitat mitjana
obtinguda dels assaigs de control de cada lot.
MESCLA BITUMINOSA EN FRED:
No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats superiors a les tolerables.
MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA EN CALENT:
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m2 de superfície, mesurats multiplicant l’amplària senyalada per la capa en la DT per la
llargà ria realment executada.
CONDICIONS GENERALS:
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat
d'obra de la capa subjacent.
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o 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)
MESCLA BITUMINOSA EN CALENT:
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 MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Abans d’iniciar-se la posta en obra de cada tipus de mescla bituminosa en calent, s’ha
d’execu tar un tram de prova, per comprovar la fórmula de treball, la forma d’actuació dels
equips d’extensió i compactació i, especialment, el pla de compactació.
- Comprovació de la regularitat superficial i l’estat de la superfície sobre la que s’ha
d’estendre la capa d’aglomerat.
- Inspecció permanent dels processos d’estesa i compactació.
- Inspecció visual de l’aspecte de la mescla a la descàrrega del camió.
- Control de temperatures en el moment de l’estesa (descàrrega del camió) i al acabar el
procé s de compactació. Control també de la temperatura ambient abans de començar
l’estesa.
- Amb la freqüència que estableixi el Director d’Obra, s’ha de comprovar l’espessor estès,
mitjançant un punxó graduat.
- Cada 90 t de mescla:
- Gruix i densitat d’una proveta testimoni (UNE-EN 12697-6)
- Cada 40 t de mescla:
- Control de la temperatura de la mescla bituminosa
- A cada hectòmetre del perfil auscultat:
- Regularitat superficial mitjançant la determinació de l’índex de regularitat internacional
(NLT 330)
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN
CALENT:
Els testimonis de la capa de mescla bituminosa s’han d’extraure en nú mero no inferior a 5,
en punts repartits al llarg de l’extensió del lot i situats aleatòriament.
La regularitat superficial s’ha de controlar a partir de les 24 hores de la seva execució i
sempre abans de l’estesa de la següent capa.
S’ha de tenir especial cura en la comprovació de la regularitat superficial amb la regla de 3
m en les zones en que coincideixi una pendent longitudinal inferior al 2% i una pendent
transversal inferior al 2% (zones de transició de peralt), per a comprovar que no queden
zones amb desguà s insuficient.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN
MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT:
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Només s’ha d’acceptar el tram de prova i per tant, s’ha d’iniciar la producció de la mescla
bituminosa, quan es compleixin les condicions establertes referents a compactació,
geometria i regularitat superficial de la capa acabada. En altre cas, s’ha de procedir a la
realització de successius trams de prova, introduint-se les modificacions pertinents a la
fórmula de treball i/o procediments d’execució fins a obtenir el nivell de qualitat exigit.
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:
- La densitat mitja obtinguda no ha de ser inferior a l’especificada anteriorment; no mé s 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.
- L’espessor mig obtingut no ha de ser inferior al previst a la secció-tipus dels Plà nols del
Projecte, ni diferir del teòric en més de les toleràncies abans especificades; no més de 3
individus de la mostra assajada podran presentar resultats individuals que baixin del prescrit
en més d’un 10%.Si l’espessor mig obtingut en una capa és inferior a l’especificat
anteriorment, s’ha de procedir de la següent manera:
- Per capes de base:
- Si l’espessor mig obtingut en una capa de base fos inferior al 80% de l’especificat
abans, s’haurà de rebutjar la capa, i el Contractista, pel seu compte, haurà 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;
- Si l’espessor mig obtingut fos superior al 80% de l’especificat abans, i no existissin
problemes d’entollament, s’haurà de compensar el minvament de la capa amb l’espessor
addicional corresponent a la capa superior per compte del Contractista.
- Per capes intermitges:
- Si l’espessor mig obtingut en una capa intermitja fos inferior al 90% de l’especificat
abans, s’haurà de rebutjar la capa, i el Contractista, pel seu compte, haurà 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;
- Si l’espessor mig obtingut fos superior al 90% de l’especificat abans, i no existissin
problemes d’entollament, s’haurà d’acceptar la capa amb una penalització econòmica del
10%.
La DF ha de poder acceptar la utilització de mètodes no destructius per a la determinació de
densitats, sempre que en l’execució del tram de prova s’hagi establert una correlació fiable
amb l’extracció de testimonis.
Les irregularitats superficials que excedeixin les tolerà ncies especificades, i les zones que
retinguin aigua sobre la superfície, hauran de ser corregides segons les instruccions de la
DF.
F9H1 - PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F9H1D114,F9H18114,F9H12114.
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Mescla bituminosa col·locada a temperatura superior a la de l'ambient.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Estesa de la mescla bituminosa
- Compactació de la mescla bituminosa
- Execució de junts de construcció
- Protecció del paviment acabat
CONDICIONS GENERALS:
La superfície acabada ha de quedar plana, llisa, amb una textura uniforme i sense
segregacions.
S'ha d'ajustar a la secció transversal, a la rasant i als perfils previstos.
Ha de tenir el pendent transversal que s'especifiqui a la D.T.
El gruix d'una capa no ha de ser inferior al previst per a ella a la secció-tipus.
L'amplària extesa a tots els semiperfils no ha de ser inferior a la teòrica deduïda de la
secció-tipus.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expresat
com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Marshall (NLT-159).
No s'ha d'autoritzar el pas de vehicles i maquinària fins que la mescla no estigui piconada, a
la temperatura ambient i amb la densitat adequada.
Toleràncies d'execució:
- Gruix de la capa base: >= 80% del gruix teòric
- Gruix de la capa intermitja: >= 90% del gruix teòric.
- Nivell de la capa de rodadura: ± 10 mm
- Nivell de les altres capes: ± 15 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5ºC per a capes de
gruixos >=5 cm o a 8ºC per a capes de gruixos <5 cm, o en cas de pluja.
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.
Si la superfície està formada per un paviment heterogeni s'han d'eliminar mitjançant fresat
els excessos de lligant i s'han de segellar les zones massa permeables.
El reg ha d'estar curat i ha de conservar tota la capacitat d'unió amb la mescla. No pot tenir
restes de fluidificants o aigua a la superfície.
L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començant per la vora inferior de la capa i
amb la major continuïtat possible.
L'estenedora ha d'estar equipada amb dispositiu automàtic d'anivellament i d'un element
calefactor per a a l'execució del junt longitudinal.
A les vies sense manteniment de la circulació per a les categoríes de trànsit T00 a T1 o amb
superfícies per estendre superiors a 70000 m2, s'ha d'estendre la capa en tota la seva
amplada, treballant si fos necessari amb 2 o més estenedores lleugerament desfasades,
evitant junts longitudinals.
La mescla s'ha de col·locar en franges successives mentre la vora de la franja contigua
estigui encara calenta i en condicions de ser compactada.
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A les capes de rodadura amb mescles bituminoses drenants s'han d'evitar sempre els junts
longitudinals.
La temperatura de la mescla en el moment de la seva estesa no ha de ser inferior a la de la
fórmula de treball.
En cas d'alimentació intermitent, s'ha de comprovar que la temperatura de la mescla que
quedi sense estendre, a la tremuja de l'estenedora i a sota d'aquesta, no sigui inferior a la de
la fórmula de treball.
La compactació ha de començar a la temperatura més alta possible, sense rebassar la
màxima prescrita a la fòrmula de treball i sense que es produeixi desplaçament de la mescla
extesa; i s'ha de continuar mentre la temperatura de la mescla no baixi de la mínima
prescrita i la mescla estigui en condicions de ser compactada.
Si l'estesa de la mescla es fa per franges, en compactar una d'aquestes s'ha d'ampliar la
zona de piconatge per a què inclogui, com a mínim, 15 cm de l'anterior.
Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més pròxim a l'estenedora; els seus
canvis de direcció s'han de fer sobre la mescla que ja s'ha compactat, i els seus canvis de
sentit s'han de fer amb suavitat. S'ha de cuidar que els elements de compactació estiguin
nets i, si és precís, humits.
S'ha de procurar que els junts transversals de capes sobreposades quedin a un mínim de 5
m un de l'altra, i que els longitudinals quedin a un mínim de 15 cm un de l'altra.
Excepte a les mescles drenants, els junts han de ser verticals i han de tenir una capa
uniforme i fina de reg d'adherència.
La nova mescla s'ha d'estendre contra el junt, s'ha de piconar i allisar amb elements
adequats i calents, abans de permetre el pas de l'equip de piconatge. Els junts transversals
de les capes de rodadura s'han de piconar transversalment, disposant els recolzaments
necessaris per al corró.
Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades, i les zones que retinguin
aigua sobre la superfície, s'han de corregir segons les instruccions de la D.F.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
t de pes segons tipus, mesurades multiplicant l'amplària de cada capa realment construïda
d'acord amb les seccions tipus especificades a la D.T., pel gruix menor dels dos següents: el
que figura en els plànols o el deduït dels assaigs de control, i per la densitat mitjana
obtinguda dels assaigs de control de cada lot.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat
d'obra de la capa subjacent.
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes.
PG 3/75 MOD 7 Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan
determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de
carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.
6.1-IC 2003 Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma
6.1-IC Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.

F9J - REGS SENSE GRANULATS
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F9J12X50,F9J13K40.
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
- Reg d'adherència
- Reg de penetració
- Reg de cura
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En el reg d'imprimació o de penetració:
- Preparació de la superfície existent
- Aplicació del lligant bituminós
- Eventual extensió d'un granulat de cobertura
En el reg d'adherència:
- Preparació de la superfície existent
- Aplicació del lligant bituminós
Reg amb producte filmogen.
- Preparació de la superfície existent
- Aplicació del producte filmogen de cura
CONDICIONS GENERALS:
El reg ha de tenir una distribució uniforme i no pot quedar cap tram de la superfície tractada
sense lligant.
S'ha d'evitar la duplicació de la dotació als junts de treball transversals.
Quan el reg s'hagi fet per franges, cal que l'estesa del lligant estigui superposada en la unió
de dues franges.
REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS:
El granulat de cobertura, en el seu cas, ha de tenir una distribució uniforme.
La dotació de la capa de granulat de cobertura, ha de ser la necessària per tal d’absorbir
l’excé s de lligant o per tal de garantir la protecció del reg del trànsit d’obra.
Dotació del granulat de cobertura: <= 6 l/m2, >= 4 l/m2
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o en cas de pluja.
La superfície per regar ha de ser neta i sense material engrunat.
S'han de protegir els elements constructius o accessoris de l'entorn, per tal que quedin nets
una vegada aplicat el reg.
REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS:
La superfície per regar ha de tenir la densitat i les rasants especificades a la DT. Ha de
complir les condicions especificades per la unitat d'obra corresponent i no ha d’estar
estovada per un excés d'humitat.
L'equip d'aplicació ha d'anar sobre pneumàtics i ha de ser capaç de distribuir la dotació de
producte a la temperatura especificada.
El dispositiu regulador ha de proporcionar una uniformitat transversal suficient.
En punts inaccessibles o on ho determini la DF, es pot completar l’aplicació manualment
amb un equip portàtil.
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L’estesa del granulat del cobertura, en el seu cas, s’ha de fer, sempre que sigui possible,
mecànicament.
El procés d’estesa del granulat, ha d’evitar la circulació sobre les capes de reg no tractades.
REG D'IMPRIMACIÓ O DE PENETRACIÓ:
S'ha d'humitejar la superfície abans de l'aplicació del reg.
Es pot dividir la dotació prevista per a la seva aplicació en dues vegades, si la DF ho
considera necessari.
Temperatura d’aplicació (viscositat NLT 138):
- Betum fluidificat: 20-100 s Saybolt Furol
- Emulsió bituminosa: 5-20 s Saybolt Furol
La seva aplicació ha d'estar coordinada amb l'estesa de la capa superior.
No s’ha de circular sobre el reg fins que el lligant no s’hagi absorbit completament o, en el
cas de l’estesa d’ un granulat de cobertura, fins passades 4 h de l’estesa. En qualsevol cas,
la velocitat dels vehicles ha de ser <= 40 km/h.
REG D'ADHERÈNCIA:
La seva aplicació ha d'estar coordinada amb l'estesa de la capa superior.
Si el reg s'ha d'estendre sobre un paviment bituminós existent , s'han d'eliminar els excessos
de betum i s'han de reparar els desperfectes que puguin impedir una perfecta unió entre les
capes bituminoses.
Temperatura d’aplicació (viscositat NLT 138): 10-40 s Saybolt Furol
S'ha de prohibir el trànsit fins que hagi acabat el curat o la ruptura del lligant.
REG DE CURA AMB LLIGANT HIDROCARBONAT:
Temperatura d’aplicació (viscositat NLT 138): 10-40 s Saybolt Furol
REG DE CURA AMB PRODUCTE FILMOGEN:
La superfície per regar ha de tenir la densitat i les rasants especificades a la DT Ha de
complir les condicions especificades per l'unitat d'obra corresponent.
S'ha de mantenir humida la superfície a tractar.
No ha de circular trànsit durant els 3 dies següents a l'execució del reg.
Si durant aquest període ha de circular trànsit, s'ha d'extendre un granulat de cobertura i els
vehicles han de circular a velocitat <= 30 km/h.
La dosificació del granulat de cobertura ha de ser de 4 l/m2 i ha de tenir un diàmetre màxim
de 4,76 mm.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
SENSE ESPECIFICAR DOTACIÓ:
t de pes mesurades segons les especificacions de la DT.
DOTACIÓ EN KG/M2:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS:
No són d'abonament els excessos laterals.
REG DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN, REG D'IMPRIMACIÓ O DE PENETRACIÓ:
Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar obertura al
trànsit.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* 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.
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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:
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.
FB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
FB1 - BARANES

Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la DT.
L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en el
projecte o la indicada per la DF.
En els trams esglaonats, l'esglaonament de la barana s'ha d'efectuar a una distà ncia >= 50
cm de l'element que provoqui l'esmentada variació d'alçada.
L’estructura pròpia de la barana ha de resistir una força horitzontal, uniformement
distribuïda, que es considerarà aplicada a 1,2 m o sobre la vora superior de l’element, si
aquest està situat a menys alçada. El valor característic de la de força ha de ser de:
- Categoria d’ús C5: 3 kN/m
- Categories d’ús C3, C4, E, F: 1,6 kN/m
- Resta de categories: 0,8 kN/m
(Les categories d’ús es defineixen en l’apartat 3.1.1 del CTE DB SE AE)
La part inferior de les baranes de les escales de les zones destinades al públic en
establiments d’ús comercial o d’ús pú blica concurrència, en zones comunes d’edificis d’ús
residencial habitatge o en escoles infantils, ha d’estar separada una distància de 50 mm com
a màxim de la línea d’inclinació de l’escala.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm
- Horitzontalitat: ± 5 mm
- Aplomat: ± 5 mm/m
BARANA METÀL.LICA:
Els muntants han de ser verticals.
Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb ancoratges d'acer collats amb morter de
ciment pòrtland o formigó o amb fixacions mecàniques, protegits contra la corrosió.
Sempre que sigui possible s'han de fixar els travessers superiors a les parets laterals per
mitjà d'ancoratges.
Els trams de la barana han d'estar units, per soldadura si són d'acer o per una peça de
connexió si són d'alumini.
Toleràncies d'execució:
- Alçària: ± 10 mm
- Separació entre muntants: Nul·la
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FB131TA5.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Baranes constituïdes per un conjunt de perfils que formen el bastidor i l’ampit de la barana,
col·locades en la seva posició definitiva i ancorada amb morter de ciment o formigó o amb
fixacions mecàniques.
S'han considerat els tipus següents:
- Baranes d'acer ancorades amb morter de ciment o formigó o amb fixacions mecàniques
- Baranes d'alumini ancorades amb fixacions mecàniques
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Barana metàl·lica:
- Replanteig
- Preparació de la base
- Col·locació de la barana i fixació dels ancoratges
CONDICIONS GENERALS:
La protecció instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
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CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h.
Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés
d’instal·lació i, alhora, han d e mantenir l'aplomat de l’element fins que quedi fixat
definitivament al suport.
BARANA METÀL.LICA:
Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de començar els
treballs.
Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o altres objectes que es puguin haver ficat
des del moment de la seva execució fins al moment de la col·locació dels ancoratges.
La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant.
Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, platines o angulars. L'elecció depèn del
sistema i de la distà ncia que hi hagi entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements
resistents.
S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 40 mm d'amplària
entre elements.
ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER:
El material conglomerant o adhesiu amb que es realitzi l'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de
començar l'adormiment.
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Durant l'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions del element.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad de utilización DB-SU.
* NTE-FDB/1976 Fachadas. Defensa. BARANDILLAS
FBA - SENYALITZACIÓ HORITZONTAL
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FBA13110,FBA1G110,FBA31110,FBA22311,FBA22412,FBA21236,FBA18111,FBA21238.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Pintat sobre paviment de marques de senyalització horitzontal.
S'han considerat les marques següents:
- Marques longitudinals
- Marques transversals
- Marques superficials
- Pintat de banda contí nua sonora
S'han considerat els tipus de marques següents:
- Reflectants
- No reflectants
S'han considerat els llocs d'aplicació següents:
- Vials públics
- Vials privats
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Neteja i acondicionament del paviment
- Aplicació de la pintura
- Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecatge
CONDICIONS GENERALS:
Les marques han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats a la DT.
Han de tenir les vores netes i ben perfilades.
La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera.
El color de la marca ha de correspondre a la referència B-118 de la UNE 48-103.
El color ha de complir les especificacions de la UNE_EN 1436.
Dosificació de pintura: 720 g/m2
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 3 cm
- Dosificació de pintura i microesferes: - 0%, + 12%
MARQUES REFLECTANTS:
Dosificació de microesferes de vidre: 480 g/m2
CARRETERES:
Relació de contrast marca/paviment (UNE 135-200/1): 1,7
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Resistència al lliscament (UNE 135-200/1): >= 0,45
Coeficient de retrorreflexió (UNE_EN 1436):
- Color blanc:
- 30 dies: >= 300 mcd/lx m2
- 180 dies: >= 200 mcd/lx m2
- 730 dies: >= 100 mcd/lx m2
- Color groc: >= 150 mcd/lx m2
Factor de luminància (UNE_EN 1436):
- Color blanc:
- Sobre paviment bituminós: >= 0,30
- Sobre paviment de formigó: >= 0,40
- Color groc: >= 0,20
BANDA CONTÍ NUA SONORA:
La banda sonora ha d’estar formada per un mosaic de peces pintades sobre el paviment,
totes de la mateixa mida, amb la separació suficient per tal que facin soroll en ser trepitjades
per les rodes del vehicle.
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D'OBRES:
No s’iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent
senyalització, abalisament i, en el s eu cas, defenses. La seva forma, suport, colors,
pictogrames i dimensions es correspondran amb l’establert en la Norma de Carreteres 8.3.IC i catàleg d’Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial.
La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S’exceptua el cas dels senyals
“SENTIT PROHIBIT” I “SENTIT OBLIGATORI” en calçades divergents, que podran col·locarse sobre un pal solament, a la mínima altura.
Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l’eix de la via, mai
inclinades.
El fons dels senyals provisionals d’obra serà de color groc.
Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, distints dels que figuren en el Codi de
Circulació.
Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals d’1
min. (s/velocitat limitada) i anul·lada en quant sigui possible.
Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanació de la carretera, es
compondrà, com a mínim, dels següents elements:
- Senyal de perill “OBRES” (Placa TP – 18).
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanació.
La placa “OBRES” haurà d’estar, com a mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la
barrera, en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals
complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs
hauran de retirar-se absolutament, si no queda cap obstacle en la calçada.
Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons les
circumstàncies, els següents elements:
- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la màxima
permesa a la carretera fins la detenció total si fos necessari (Placa TR – 301). El primer
senyal de limitació pot situar-se prè viament a la de perill “OBRES”.
- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP – 25, TR – 400, TR – 5, TR – 6,
TR – 305).
- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR – 401).
- Delimitació longitudinal de la zona ocupada.
No s’ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la
resta de les vies, llevat del cas d’ordenació en sentit únic alternatiu, que podrà rebaixar-se a
40 km/h.
L’ordenació en sentit únic “ALTERNATIU” es durà a terme per un dels següents sistemes:
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- Establiment de la prioritat d’un dels sentits mitjanç ant senyals fixos. Circular, amb fletxa
vermella i negra. Quadrada, amb fletxa vermella i blanca.
- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors es
poden comunicar visualment o mitjançant radio telèfon. Nota: El sistema de “testimoni” està
totalment proscrit.
- Mitjançant semàfor regulador.
Quan s’hagi de tallar totalment la carretera o s’estableixi sentit únic alternatiu, durant la nit, la
detenció serà regulada mitjançant semàfors. Durant el dia, poden utilitzar-se senyalitzadors
amb armilla fotoluminiscent.
Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s’indicarà la
desviació de l’obstacle amb una sèrie de senyals TR – 401 (direcció obligatòria), inclinades a
45º i formant en planta una alineació recta l’angle de la qual amb el cantell de la carretera
sigui inferior quant major sigui la velocitat permesa en el tram.
Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C i amb vents inferiors a 25 km/h.
Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del
trànsit i les senyalitzacions auxiliars.
La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no adherits i
completament seca.
Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no pot presentar eflorescències, ni reaccions
alcalines.
Si la superfície on s'ha d'aplicar la pintura és llisa i no té prou adherència amb la pintura, s'ha
de fer un tractament per a donar-li el grau d'adherència suficient.
En el cas de superfícies de formigó, no han de quedar restes de productes o materials
utilitzats per al curat del formigó.
Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la pintura,
utilitzant material del mateix tipus que el paviment existent.
Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topogràfic, que serà aprovat.per la DF.
S'han de protegir les marques del trànsit durant el procés inicial de secat.
BANDA CONTÍ NUA SONORA:
La formació del mosaic pintat sobre el paviment de la banda sonora, s’ha de realitzar amb la
maquinària i les eines adequades.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
MARQUES LONGITUDINALS O MARQUES TRANSVERSALS:
m de llargària pintada, d'acord amb les especificacions de la DT i mesurat per l'eix de la faixa
al terreny.
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a
pintar.
MARQUES SUPERFICIALS:
m2 de superfície pintada, d'acord amb les especificacions de la DT, mesurant la superfície
circumscrita al conjunt de la marca pintada.
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a
pintar.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
VIALS PÚBLICS:
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* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización,
balizamiento y sistemas de contención de vehículos.
Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la Norma 8.2-IC Marcas Viales, de la
Instrucción de carreteras.
* UNE-EN 1436:1998 Materiales para señalización horizontal. Comportamiento de las
marcas viales aplicadas sobre la calzada.
VIALS PRIVATS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D’OBRES:
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de
señalización de seguridad y salud en el trabajo.
Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 8.3.-IC:
Señalización de Obras.
FBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL
FBB1 - SENYALS DE PERILL, PRECEPTIUS I DE REGULACIÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FBB11351.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport.
S'han considerat els elements següents:
- Plaques amb senyals de perill, preceptives i de regulació
S'han considerat els llocs de col·locació següents:
- Vials públics
- Vials d'ús privat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Fixació del senyal al suport
- Comprovació de la visibilitat del senyal
- Correcció de la posició si fos necessària
CONDICIONS GENERALS:
L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la DT, amb les modificacions
introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF.
Ha de resistir un esforç de 1 kN aplicats al seu centre de gravetat, sense que es produeixin
variacions de la seva orientació.
S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada.
Toleràncies d'execució:
- Verticalitat: ± 1°
VIALS PÚBLICS:
Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un automòbil, tot
i que hi hagi un camió situat per davant a 25 m.
Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes.
Distància a la calçada: >= 50 cm
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PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I
D'INFORMACIÓ I RÈTOLS:
La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de
l'indicador.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació.
No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents.
Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades en les normes
UNE 135 312 i UNE 135314.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ, D'INFORMACIÓ
I COMPLEMENTÀRIES, I CAIXETINS DE RUTA:
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i
aprovada per la DF.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
VIALS PÚBLICS:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización,
balizamiento y sistemas de contención de vehículos.
Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC, Señalización
Vertical, de la Instrucción de Carreteras.
VIALS PRIVATS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
FD - SANEJAMENT I CANALITZACIONS
FD5 - DRENATGES
FD5J - CAIXES PER A EMBORNALS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FD5J534T.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Execució de caixa per a embornals o interceptors, sobre solera de formigó.
S'han considerat els materials següents:
- Caixa de formigó
- Caixa de maó calat arrebossada i lliscada i eventualment esquerdejada per fora
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En caixa de formigó:
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la solera
- Muntatge de l'encofrat
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- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs
- Col·locació del formigó de la caixa
- Desmuntatge de l'encofrat
- Cura del formigó
En caixa de maó:
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la solera
- Col·locació dels maons amb morter
- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs
- Arrebossat i lliscat de l'interior de la caixa
- Esquerdejat exterior de la caixa, en el seu cas
CONDICIONS GENERALS:
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.
La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre la solera.
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb
el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella.
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat.
Els angles interiors han de ser arrodonits.
La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu.
Toleràncies d'execució:
- Desviació lateral:
- Línia de l'eix: ± 24 mm
- Dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm
(D = la dimensió interior màxima expressada en m)
- Nivell soleres: ± 12 mm
- Gruix (e):
- e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm
- e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm)
CAIXA DE FORMIGÓ:
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements
de l'encofrat ni d'altres.
La resistència característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE-08
CAIXA DE MAÓ:
Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals.
Els junts han d'estar plens de morter.
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben
adherit a la paret, i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment ha de ser
llis, sense fissures, forats o altres defectes.
Gruix dels junts: <= 1,5 cm
Gruix de l'arrebossat i del lliscat: 1,1 cm
Toleràncies d'execució:
- Horitzontalitat de les filades: ± 2 mm/m
- Gruix de l'arrebossat i del lliscat: ± 2 mm
ESQUERDEJAT EXTERIOR:
La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben
adherit a la paret.
Gruix de l'arrebossat esquerdejat: <= 1,8 cm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
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S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.
CAIXA DE FORMIGÓ:
No pot transcórrer 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.
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.
CAIXA DE MAÓ:
Els maons que s'han de col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no
absorbeixin l'aigua del morter.
L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres.
L'arrebossat s'ha d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superficies que l'han de rebre.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
EMBORNALS:
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
* Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC:
Drenaje superficial
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón
estructural (EHE-08).
FD5K - CAIXES PER A INTERCEPTORS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FD5K529T.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Execució de caixa per a embornals o interceptors, sobre solera de formigó.
S'han considerat els materials següents:
- Caixa de formigó
- Caixa de maó calat arrebossada i lliscada i eventualment esquerdejada per fora
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En caixa de formigó:
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la solera
- Muntatge de l'encofrat
- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs
- Col·locació del formigó de la caixa
- Desmuntatge de l'encofrat
- Cura del formigó
En caixa de maó:
- Comprovació de la superfície d'assentament
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- Col·locació del formigó de la solera
- Col·locació dels maons amb morter
- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs
- Arrebossat i lliscat de l'interior de la caixa
- Esquerdejat exterior de la caixa, en el seu cas
CONDICIONS GENERALS:
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.
La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre la solera.
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb
el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella.
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat.
Els angles interiors han de ser arrodonits.
La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu.
Toleràncies d'execució:
- Desviació lateral:
- Línia de l'eix: ± 24 mm
- Dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm
(D = la dimensió interior màxima expressada en m)
- Nivell soleres: ± 12 mm
- Gruix (e):
- e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm
- e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm)
CAIXA DE FORMIGÓ:
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements
de l'encofrat ni d'altres.
La resistència característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE-08
CAIXA DE MAÓ:
Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals.
Els junts han d'estar plens de morter.
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben
adherit a la paret, i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment ha de ser
llis, sense fissures, forats o altres defectes.
Gruix dels junts: <= 1,5 cm
Gruix de l'arrebossat i del lliscat: 1,1 cm
Toleràncies d'execució:
- Horitzontalitat de les filades: ± 2 mm/m
- Gruix de l'arrebossat i del lliscat: ± 2 mm
ESQUERDEJAT EXTERIOR:
La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben
adherit a la paret.
Gruix de l'arrebossat esquerdejat: <= 1,8 cm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.
CAIXA DE FORMIGÓ:
No pot transcórrer 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.
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.
CAIXA DE MAÓ:
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Els maons que s'han de col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no
absorbeixin l'aigua del morter.
L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres.
L'arrebossat s'ha d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superficies que l'han de rebre.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
INTERCEPTORS:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
* Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC:
Drenaje superficial
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón
estructural (EHE-08).

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació de la superfície de recolzament
- Col·locació del morter, si és el cas
- Col·locació de l’element
CONDICIONS GENERALS:
El bastiment o la reixa fixa col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element
drenant, anivellades abans amb morter. Ha d'estar sò lidament fixat amb potes d'ancoratge.
Aquestes no han de sobresortir de les parets de l'element drenant.
La part superior del bastiment i de la reixa han de quedar al mateix pla que el paviment
perimetral, i han de mantenir el seu pendent.
La reixa, quan no hagi de quedar fixa, ha de quedar recolzada sobre el bastiment a tot el seu
perímetre.
La reixa col·locada no ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per
impacte o bé produir sorolls.
Les reixes practicables han d'obrir i tancar correctament.
Toleràncies d'execució:
- Guerxament: ± 2 mm
- Nivell entre el bastiment o la reixa i el paviment: - 10 mm, + 0 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions
exigides per al material.

FD5K529T - Subministrament i col.locació de canaleta i reixa de fundició dúctil tipus RC30
de FDB ó similar, segons norma UNE 36-118-73. Superficie metál.lica antillisant i barrots
antibicicleta. Dispositiu de fijxació mitjançant tornillos al canal de fundició. Canal amb quatre
reforços laterales de nivelació. Revestit amb pintura negra. Dispositivo per a desagüe
vertical, per a connectar a pou de pluvials amb tubo de 90 mm de diámetro. Tub de connexió
inclòs al preu . Fabricat segons norma EN-124, clase D-400. . Colocada sobre llit de sorra de
ríu compactada, inclos amb p.p. de peces especials i petit material, muntat, nivelat i amb p.p.
de medis auxiliars.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
BASTIMENT:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
FILTRE, REIXA I BASTIMENT I REIXA PRACTICABLE:
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Canaleta i reixa de fundició dúctil tipus RC30 de FDB ó similar, segons norma UNE 36-11873. Superficie metál.lica antillisant i barrots antibicicleta. Dispositiu de fijxació mitjançant
tornillos al canal de fundició. Canal amb quatre reforços laterales de nivelació. Revestit amb
pintura negra. Dispositivo per a desagüe vertical, per a connectar a pou de pluvials amb tubo
de 90 mm de diámetro. Tub de connexió inclòs al preu . Fabricat segons norma EN-124,
clase D-400. . Colocada sobre llit de sorra de ríu compactada, inclos amb p.p. de peces
especials i petit material, muntat, nivelat i amb p.p. de medis auxiliars.

No hi ha normativa de compliment obligatori.
FDG - CANALITZACIONS DE SERVEIS
FDG3 - CANALITZACIONS AMB TUBS DE PVC
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FD5Z - ELEMENTS AUXILIARS PER A DRENATGES
FDG32359,FDG32354,FDG3U170,FDG309P,FDG312P,FDG30352.
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

FD5ZB345.

Canalitzacions amb tubs de formigó, de PVC, de polietilè , o combinacions de tubs de
fibrociment NT i PVC, col·locats en una rasa i recoberts.
S'han considerat els reblerts de rasa següents:
- Reblert de la rasa amb terres
- Reblert de la rasa amb formigó
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació dels tubs

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Subministrament i col·locació d’elements auxiliars per a drenatges.
S'han considerat els elements següents:
- Bastiment i/o reixa, per a embornal, interceptor o pericó
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- Unió dels tubs
- Reblert de la rasa amb terres o formigó
CONDICIONS GENERALS:
Els tubs col·locats han de quedar a la rasant prevista. Han de quedar rectes.
Els tubs s'han de situar regularment distribuïts dins la rasa.
No hi ha d'haver contactes entre els tubs.
REBLERT DE LA RASA AMB TERRES:
La rasa ha de quedar reblerta de terres seleccionades degudament compactades.
Partícules que passen pel tamís 0,08 UNE 7-056 (NLT-152), en pes: < 25%
Contingut en matèria orgànica (UNE 103-204): Nul
Contingut de pedres de mida > 8 cm (NLT-152): Nul
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ:
El formigó no ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament, com és ara disgregacions
o buits a la massa.
Gruix del formigó per sota del tub més baix: >= 5 cm
La resistència característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE08
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'han de col·locar més de 100 m de canalització sense haver acabat les operacions
d'execució de junts i reblert de rasa.
REBLERT DE LA RASA AMB TERRES:
S'ha de treballar a una temperatura superior a 5°C i sense pluja.
Abans de procedir al rebliment de terres, s'han de subjectar els tubs per punts, amb material
de reblert.
Cal evitar el pas de vehicles fins que la compactació s'hagi completat.
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ:
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.
El formigó s'ha de col·locar a la rasa abans que s'inicïi el seu adormiment i l'abocada s'ha de
fer de manera que no es produeixin disgregacions.
El procés de formigonament no ha de modificar la situació del tub dins del dau de formigó.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
La normativa ha de ser l'específica de l'ús al que es destina la canalització.
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón
estructural (EHE-08).
FDK - PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS
FDK2 - PERICONS QUADRATS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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FDK2A4F4.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Pericó de paret de formigó per a registre de canalització de serveis.
S'han considerat els tipus següents:
- Pericó fet “in situ” sobre solera de maó calat col·locat sobre llit de sorra.
- Pericó prefabricat amb tapa de formigó prefabricat (si és el cas), sobre solera de formigó.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Pericó fabricat “ in situ”:
- Preparació del llit amb sorra compactada
- Col·locació de la solera de maons calats
- Formació de les parets de formigó, encofrat i desencofrat, previsió de passos de tubs, etc.
- Preparació per a la col·locació del marc de la tapa
Pericó de formigó prefabricat:
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la solera
- Col·locació del pericó sobre la solera
- Formació de forats per a connexionat dels tubs
- Acoblament dels tubs
- Col·locació de la tapa, en el seu cas
CONDICIONS GENERALS:
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.
Toleràncies d'execució:
- Nivell de la solera: ± 20 mm
PERICÓ FABRICAT “IN SITU”:
Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire.
Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats.
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats amb el
paviment.
La resistència característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE-08
Toleràncies d'execució:
- Aplomat de les parets: ± 5 mm
- Dimensions interiors: ± 1% dimensió nominal
- Gruix de la paret: ± 1% gruix nominal
PERICÓ DE FORMIGÓ PREFABRICAT:
El pericó ha de quedar ben subjectat a la solera.
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb
el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella.
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat.
La tapa (si és el cas) serà dissenyada per tal que pugui suportar el pas del trànsit i es
prendran les mesures necessàries per tal d’evitar el seu desplaçament o el seu robatori.
Gruix de la solera: >= 10 cm
Toleràncies d'execució:
- Planor: ± 5 mm/m
- Escairat: ±5 mm r especte el rectangle teòric
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions
exigides per al material.
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Es realitzarà una prova d’estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari.
PERICÓ FABRICAT “IN SITU”:
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de
suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a
0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització
de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a
poder verificar la resistència realment assolida.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >=
5°C.
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
No pot transcórrer mé s d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a
menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.
PERICÓ DE FORMIGÓ PREFABRICAT:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.

La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral
i mantenir el seu pendent.
Toleràncies d'execució:
- Nivell entre la tapa i el paviment: ± 2 mm
- Ajust lateral entre bastiment i tapa: ± 4 mm
- Nivell entre tapa i paviment: ± 5 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions
exigides per al material.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón
estructural (EHE-08).
FDKZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A PERICONS PER A CANALITZACIONS DE
SERVEIS

* 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.

FF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
FFA - TUBS DE PVC

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FDKZ3176.
FFA1M251,FFA1M392,FFA1MC35,FFA1MC15,FFA1M252.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Subministrament i col·locació de bastiment i tapa per a pericó.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació de la superfície de recolzament
- Col·locació del morter d'anivellament
- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter
CONDICIONS GENERALS:
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l’element que s’ha de
tapar, anivellades prèviament amb morter.
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter.
L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment
de les parets del pou.
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir
moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls.
Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser
retirada per personal autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments accidentals.
Les tapes practicables, han d’obrir i tancar correctament.
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Canalitzacions amb tub de poli (clorur de vinil) no plastificat PVC o C-PVC, per a transport i
distribució de fluids a pressió i col·locació d’accessoris en canalitzacions per a soterrar,
col·locats superficialment o al fons de la rasa.
S’ han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents:
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris
(distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.)
- Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar
trams lineals, equilibrats i amb predomini d'accessoris indistintament al llarg del seu
recorregut (instal·lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.)
S'han considerat els tipus d'unió següents:
- Unió encolada
- Unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)
- Replanteig de la conducció
- Col·locació de l’element en la seva posició definitiva
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- Execució de totes les unions necessàries
- Neteja de la canonada
- Retirada de l’obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.
No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació
d'accessoris. La variació del grau de dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet
fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva col·locació es considera una unitat d'obra
diferent.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no
han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer per mitjà d'accessoris
del material del tub, emmotllats per injecció i normalitzats. Les unions s'han de fer
encolades amb adhesiu normalitzat, o bé, amb junt elàstic; segons correspongui al tipus
d'unió definit per a la instal·lació.
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha
d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins
del passamurs no hi pot quedar cap accessori.
La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de
qualsevol conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per sota.
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL:
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o
paral·lelament
respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar
preferentment a prop del paviment o del sostre.
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Si
l'abraçadora del suport és metàl·lica , entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica.
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.
Distància entre suports:
- Tubs PVC:
┌───────────────────────────────────────┐
│ Diàmetre │Distància entre suports (m)│
│
│───────────────────────────│
│ nominal │ trams │ trams │
│ (mm) │ verticals │ horitzontals │
│───────────│────────────│──────────────│
│ 16 - 20 │ 1,1 │ 0,7
│
│ 25 - 75 │ 1,3 │ 0,8
│
│ 90 - 110 │
2 │ 0,8
│
│ 125 - 200 │
2 │
1
│
│ 250 - 500 │ 2,5 │ 1,2
│
└───────────────────────────────────────┘
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa.
La fondà ria de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel
seu damunt hi ha d’haver un reblert de terra ben piconada per tongades de 20 cm. Les
primeres capes que envolten el tub cal piconar-les amb cura.
Gruix del llit de sorra: >= 10 cm
Gruix del reblert: (sense trànsit rodat): >= 50 cm
Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm
El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les
contraccions i dilatacions degudes a canvis de temperatura.
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts
singulars (corbes, reduccions, etc.) , han d'estar ancorades a daus massissos de formigó.
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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.
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir
l'especificat en el seu plec de condicions.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.
Per a fer la unió dels tubs no s’han de forçar ni deformar els extrems.
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de
càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.
En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant
autoritzat pel fabricant del tub, abans de fer la connexió.
En les unions encolades l'adhesiu s'ha d'aplicar amb pinzell als dos extrems per a unir.
L'extrem recte del tub ha de tenir la aresta exterior aixamfranada.
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves.
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.
No és permès conformar els tubs a l'obra, s'han d'utilitzar els accessoris adequats.
Un cop acabada la instal·lació, s'ha de netejar interiorment fent-hi passar aigua perquè
arrossegui les brosses i els gasos destil·lats produï ts pel lubricant, l'adhesiu i el netejador
que s'hagi utilitzat atenent al tipus d'unió. No s'ha de fer servir en aquesta operació cap tipus
de dissolvent.
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració
bacteriològic després de rentar-la.
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin
algun defecte.
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el
nivell freà tic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la
DF.
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer
d'aquesta manera, cal fixar-la provisionalment per evitar el lliscament dels tubs.
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment.
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure
d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres,
pedres, eines de treball, etc.).
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant
desguassos a l'excavació.
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa
deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del
reblert de la rasa.
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer
les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar de
forma que els junts de les canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva
reparació.
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
TUBS:
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pè rdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin
efectuat.
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a mé s, la repercussió de les
peces especials per col·locar.
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides
metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l’ obra segons el traçat
previst.
- Control visual de l’execució de la instal·lació, comprovant:
- Suportació
- Verticalitat i pendents a trams horitzontals d’evacuació
- Diàmetres
- Utilització dels accessoris adequats a empalm aments i entroncaments
- Distància a altres elements i conduccions.
- Resistència al foc del material.
- Sectorització
- Elements, sifons i pericons.
- Existència de proteccions a trams baixos susceptibles de cops
- Realització de proves d’estanquitat i evacuació a instal·lacions de sanejament i evacuació
d’aigües pluvials segons document HS-5 del Codi Tècnic de l’edificació.
- Realització i emissió d’informe amb resultats dels contro ls i dels assaigs realitzats i de
quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de material o execució, si es pot es menar sense canviar materials,
s’ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, s’ha de procedir a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d’elements o discrepà ncies amb el projecte, s’ha de procedir a
l’adequació, d’acord amb el que determini la DF.
FFB - TUBS DE POLIETILÈ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FFB1P500,FFB1P800,FFB1P630,FFB1P200,FFB1D160,FFB26356,FFB27255,FFB26255,F
FB16963,FFB1F225,FFB1C255.
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Canalitzacions amb tub de polietilè per a transport i distribució de fluids a pressió i la
col·locació d’ accessoris en canalitzacions soterrades amb unions soldades, col·locats
superficialment o al fons de la rasa.
S'han considerat els tipus de material següents:
- Polietilè extruït de densitat alta per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de
servei fins a 40°C
- Polietilè extruït de densitat baixa per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura
de servei fins a 40 °C
- Polietilè extruït de densitat mitjana per al transport de combustibles gasosos a
temperatures fins a 40°C
S’ han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents:
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en
llocs fàcilment accessibles (muntants, instal·lacions d'hidrants, etc.).
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris
(distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.)
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes,
instal·lació de bombeig, etc.)
- Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar
trams lineals, equilibrats i amb predomini d'accessoris indistintament al llarg del seu
recorregut (instal·lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.)
S'han considerat els tipus d'unió següents:
- Soldada (per a tubs de polietilè de densitat alta i mitjana)
- Connectada a pressió (per a tubs de polietilè de densitat alta i baixa i polietilè reticulat)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)
- Replanteig de la conducció
- Col·locació de l’element en la seva posició definitiva
- Execució de totes les unions necessàries
- Neteja de la canonada
- Retirada de l’obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.
No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació
d'accessoris. La variació del grau de dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet
fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva col·locació es considera una unitat d'obra
diferent.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no
han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.
Ha d’ estar feta la prova de pressió.
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà
dels accessoris normalitzats. Les unions s'han de fer amb accessoris que pressionin la cara
exterior del tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus d'unió definit per a la
canalització.
La canonada per a gas (densitat mitjana), no ha d'estar pròxima a conductes que transportin
fluids a alta temperatura. S'ha de garantir que la canonada no superi una temperatura de
40°C.
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha
d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins
del passamurs no hi pot quedar cap accessori.
El tub de polietilè extruÏt es pot corbar en fred amb els següents radis de curvatura:
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┌─────────────────────────────────────────────────────────
┐
│
│ Polietilè │
Polietilè
│
│
│ densitat alta │ densitat baixa i mitjana │
│─────────────│───────────────│───────────────────────────
│
│ A 0°C │ <= 50 x Dn │
<= 40 x Dn
│
│ A 20°C │ <= 20 x Dn │
<= 15 x Dn
│
└─────────────────────────────────────────────────────────
┘
Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determinar-se per interpolació lineal.
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL:
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o
paral·lelament
respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar
preferentment a prop del paviment o del sostre.
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i
l'alineació del tub.
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Si
l'abraçadora del suport és metàl·lica , entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica.
Les canonades per a gas amb tub de densitat mitjana col·locades superficialment, s'han
d’instal·lar dins d'una beina d'acer.
Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis de
direcció, ramals, trams llargs, etc.), permetin al tub efectuar els moviments axials de
dilatació.
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.
Distància entre suports:
- Tub polietilè densitat alta:
- Trams verticals: DN x 20 mm
- Trams horitzontals: DN x 15 mm
- Tub polietilè densitat baixa:
┌─────────────────────────────────────┐
│ DN │ Trams │ Trams
│
│ (mm) │ verticals │ horitzontals │
│
│
(mm) │ (mm)
│
│──────│──────────────│───────────────│
│ 16 │
310 │ 240
│
│ 20 │
390 │ 300
│
│ 25 │
490 │ 375
│
│ 32 │
630 │ 480
│
│ 40 │
730 │ 570
│
│ 50 │
820 │ 630
│
│ 63 │
910 │ 700
│
└─────────────────────────────────────┘
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
La fondà ria de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel
seu damunt hi ha d’haver un reblert de terra ben piconada per tongades de 20 cm. Les
primeres capes que envolten el tub cal piconar-les amb cura.
Gruix del llit de sorra:
- Polietilè extruït: >= 5 cm
- Polietilè reticulat: >= 10 cm
Gruix del reblert: (sense trànsit rodat):
- Polietilè extruït: >= 60 cm
- Polietilè reticulat: >= 50 cm
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Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm
El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les
contraccions i dilatacions degudes a canvis de temperatura.
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts
singulars (corbes, reduccions, etc.) , han d'estar ancorades a daus massissos de formigó.
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable
han de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades
tangencialment 100 cm.
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir
l'especificat en el seu plec de condicions.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.
Per a fer la unió dels tubs no s’han de forçar ni deformar els extrems.
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de
càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.
L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar verticalment
sobre el terreny.
En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant
autoritzat pel fabricant del tub, abans de fer la connexió.
L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar.
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves.
Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior.
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.
S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs i l'aplicació de la
pressió adequada per a fer la unió.
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per
arrossegar les brosses.
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració
bacteriològic després de rentar-la.
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin
algun defecte.
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el
nivell freà tic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la
DF.
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer
d'aquesta manera, cal fixar-la provisionalment per evitar el lliscament dels tubs.
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment.
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure
d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres,
pedres, eines de treball, etc.).
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant
desguassos a l'excavació.
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa
deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del
reblert de la rasa.
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer
les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.
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No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar de
forma que els junts de les canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva
reparació.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FG1114B0,FG1114S0,FG11A018,FG11E016,FG11D102,FG11E103.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TUBS:
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pè rdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin
efectuat.
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a mé s, la repercussió de les
peces especials per col·locar.
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides
metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l’ obra segons el traçat
previst.
- Control visual de l’execució de la instal·lació, comprovant:
- Suportació
- Verticalitat i pendents a trams horitzontals segons destí de la instal·lació
- Utilització dels accessoris adequats a empalm aments i entroncaments
- Distància a altres elements i conduccions.
- Realització de proves d’estanquitat i resistència mecànica
- Realització de proves d’estanquitat i evacuació a instal·lacions de sanejament.
- Realització i emissió d’informe amb resultats dels contro ls i dels assaigs realitzats i de
quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de material o execució, si es pot es menar sense canviar materials,
s’ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, s’ha de procedir a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d’elements o discrepà ncies amb el projecte, s’ha de procedir a
l’adequació, d’acord amb el que determini la DF.
FG - INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
FG1 - CAIXES I ARMARIS
FG11 - CAIXES GENERALS DE PROTECCIÓ

Caixa general de protecció de poliester reforçat, amb o sense borns bimetàl·lics segons
esquemes UNESA i muntada superficialment o encastades.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i anivellació
- Connexionat
- Retirada de l’obra dels embalatges, retalls de cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.
La part inferior de la caixa ha d'estar situada a una alçària de 400 mm, com a mínim.
La caixa ha de quedar col·locada en un lloc de fàcil i lliure accés.
La posició ha de ser la fixada a la DT.
No s’han de transmetre esforços entre els conductors i la caixa.
Si es col·loca encastada, les dimensions del nínxol han de superar les de la caixa en un
mínim de 15 mm i un màxim de 30 mm. La seva fondà ria ha de ser >= 30 cm.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
- Aplomat: ± 2%
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Per a la instal·lació s’han de seguir les instruccions de la DT del fabricant.
La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques de l’element.
S’ha de treballar sense tensió a la xarxa.
Un cop instal·lada la caixa, es procedirà a la retirada de l’obra de tots els materials sobrants
com ara embalatges, retalls de cables, etc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión. REBT 2002
FG3 - CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA
FG31 - CONDUCTORS DE COURE DE DESIGNACIO UNE VV 0,6/1 KV
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FG3136PP.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i
instal·lacions en general, per a serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada
0,6/1kV.
S'han considerat els tipus següents:
- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de
polietilè reticula t (XLPE) i coberta de policlorur de vinil (PVC) de designació UNE RV.
- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de
polietilè reticulat (XLPE) i coberta de material lliure d’halògens a base de poliolefina, de
baixa emissió de gasos tòxics i corrosius, de de signació UNE RZ1–K (AS).
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Cables UNE RFV, RV, RZ1–K per anar col·locats en tubs
- Cables UNE RV, RZ1–K per anar muntats superficialment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas
- Connexió a les caixes i mecanismes, en el seu cas
CONDICIONS GENERALS:
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se
expressament el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels fils.
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin
danyades.
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de
la seva instal·lació.
CONDUCTOR DE DESIGNACIÓ UNE RV-K O RZ1-K:
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes.
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany,
a la sortida del quadre de protecció.
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els
mecanismes.
En tots els llocs on el cable sigui susceptible d'estar sotmès a danys, es protegirà
mecànicament mitjançant tub o safata d'acer galvanitzat.
Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa:
- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable.
- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable.
Penetració del conductor dins les caixes: >= 10 cm
Toleràncies d'instal·lació:
- Penetració del conductor dins les caixes: ± 10 mm
CONDUCTOR UNE RV-K O RZ1-K COL.LOCAT SUPERFICIALMENT:
Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar alineada
paral·lelament al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la fixada al projecte.
Distància horitzontal entre fixacions: <= 80cm
Distància vertical entre fixacions: <= 150cm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
L’instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la
bobina.
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorça ments ni coques.
Temperatura del conductor durant la seva instal·lació: >= 0°C
CABLE COL.LOCAT EN TUB:
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors.
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El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura
que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión. REBT 2002
FG38 - CONDUCTORS DE COURE NUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FG380902.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conductor de coure nu, unipolar de fins a 240 mm2 de secció, muntat.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntat superficialment
- En malla de connexió a terra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- L'estesa i empalmament
- Connexionat a presa de terra
CONDICIONS GENERALS:
Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilització d'àcids, o amb
peces de connexió de material inoxidable, per pressió de cargol, aquest últim mètode
sempre en llocs visitables.
El cargol ha de portar un dispositiu per tal d'evitar que s'afluixi.
Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes
electroquímiques.
El circuit de terra no serà interromput per la col·locació de seccionadors, interruptors o
fusibles.
El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres elements constructius s'ha de fer dins d'un
tub rígid d'acer galvanitzat.
El conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles.
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:
El conductor ha de quedar fixat mitjançant grapes al parament o sostre, o bé mitjançant
brides en el cas de canals i safates.
Distància entre fixacions: <= 75 cm
EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA:
El conductor ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment amb terra
garbellada i compactada.
El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en
mm.

1571AP0TR-PCTP01-R0.doc

TEXT REFÓS DEL PROJECTE CONSTRUCTIU D'URBANITZACIÓ DEL SECTOR PAU-16 AL TERME MUNICIPAL D'ALCOLETGE (SEGRIÀ)

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
L’instal·lador prendrà cura que el conductor no pateixi torsions ni danys en treure'l de la
bobina.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.

Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig previ que ha de ser
aprovat per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al
projecte.
Els materials s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació.
Un cop instal·lat, s’ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants
(embalatges, retalls de cables, etc.).
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión. REBT 2002

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión. REBT 2002

FGD - ELEMENTS DE CONNEXIO A TERRA
FH - INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
FHM - ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FGD1222E.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Suports metàl·lics per a llums exteriors, col·locats ancorats al paviment i els seus
components acoblats a aquests.
S'han considerat els elements següents:
- Columnes d’acer galvanitzat de forma recta o troncocónica, ancorades amb un dau de
formigó
- Bàcul troncocònic o amb braç de tub, de planxa d'acer galvanitzat, de fins a 10 m d'alçària i
2,5 m de sortint, d'un braç , amb base-platina i porta, col·locat sobre dau de formigó.
- Braç mural, parabòlic o recte, de tub d'acer galvanitzat, o braç mural recte de planxa d'acer
troncopiramidal galvanitzat, de fins a 2 m de llargària, per a cantonada o no, fixat amb
platina i cargols.
- Creueta d'acer, galvanitzat o amb imprimació antioxidant, de fins a 3 m de llargà ria,
acoblada amb brida o amb platina a tub d'acer.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Suports verticals, ancorats al paviment:
- Formigonament del dau de base, amb les perns d'ancoratge
- L'hissat, fixació i anivellament
- Connexionat a la xarxa
Braç mural:
- Fixació i anivellament
- Connexionat a la xarxa
Creueta:
- Muntatge, fixació i anivellament
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
SUPORTS VERTICALS:
S'ha d’instal·lar en posició vertical.
Ha de quedar fixada sòlidament a la base de formigó pels seus perns.

Elements per a formar una connexió a terra, col·locats soterrats en el terreny.
S'han considerat els elements següents:
- Placa de connexió a terra de coure o d'acer, soterrada
- Piqueta de connexió a terra, d'acer i recobriment de coure, clavada a terra.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i connexionat
CONDICIONS GENERALS:
Ha d’estar col·locat en posició vertical, enterrat dins del terreny.
La situació en el terreny ha de quedar fàcilment localitzable per a la realització periòdica de
proves d’ inspecció i control.
Han de quedar unides rígidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els conductors
dels circuits de terra mitjançant cargols, elements de compressió, soldadura d'alt punt de
fusió, etc.
El contacte amb el conductor del circuit de terra ha d'estar net, sense humitat i fet de tal
forma que s'evitin els efectes electroquímics.
Han d'estar clavades de tal forma que el punt superior quedi a 50 cm de profunditat.
En el cas d'enterrar dues piquetes en paral·lel, la distància entre ambdues ha de ser, com a
mínim, igual a la seva longitud.
PLACA:
En el cas d'enterrar més d'una placa, la distància entre elles ha de ser com a mínim de 3 m.
Ha de tenir incorporat un tub de plàstic de 22 mm de diàmetre, aproximadament, al costat
del cable per a la humectació periòdica del pou de terra.
Toleràncies d'execució:
- Posició: ± 50 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles i
contrafemelles.
La situació de la porta del compartiment per a accessoris ha de ser la recomenada per la
UNE 72-402.
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i
femelles.
Toleràncies d'execució:
- Verticalitat: ± 10 mm/3 m
- Posició: ± 50 mm
BRAÇ MURAL:
El sobreeixidor ha de quedar fixat sòlidament a la paret pels seus perns.
La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles i
contrafemelles.
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i
femelles.
Toleràncies d'execució:
- Posició: ± 20 mm
CREUETA:
Ha de quedar fixat sòlidament al fust de la columna mitjançant cargols(platina) o amb una
brida(brida).
La fixació s'ha de fer pel punt central de la creueta.
L'accés dels cables d'alimentació i protecció a la creueta s'ha de fer pel punt central de la
mateixa.
L'accés dels cables d'alimentació i protecció del llum s'ha de fer mitjançant la pràctica de
taladres de diàmetre adequat a la creueta, just en el punt de subjecció del llum.
Toleràncies d'execució:
- Posició: ± 20 mm

FHT - ELEMENTS DE CONTROL, REGULACIO I ENCESA, PER A INS
FHT1 - FOTOCONTROLS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FHT1U200,FHT1U201.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Fotocontrol amb cos d'alumini fos i cèl·lula de sulfur de cadmi, del tipus 1 o 2, per a 125 o
220 v de tensió , de 2 a 150 lux de sensibilitat, fixat a la paret.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Muntatge, fixació i anivellament
- Connexionat i col·locació de les làmpades
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha d'anar fixat sòlidament al seu suport mitjançant tacs i cargols.
Ha d'estar connectat al circuit de control mitjançant la pressió de terminal, cargol i femelles.
Els conductors de línia, fases i neutre, han de quedar rígidament fixats mitjançant pressió de
cargol als borns d'entrada.
Ha de quedar amb totes les connexions fetes i en condicions de funcionament.
S'ha de tenir cura que no hi pugui haver cap element al seu voltant que pugui enfosquir-lo o
punt de llum que li doni llum directament.
Ha de quedar en posició vertical amb el sensor cap amunt.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.
SUPORTS VERTICALS:
S'ha d'utilitzar un camió-grua per descarregar i manipular el pal durant la seva fixació.
Durant el muntatge s'ha de deixar lliure i acotada una zona de radi igual a l'alçària del pal
més 5 m.
Cal que la zona de treball quedi degudament senyalitzada amb una tanca i llums vermells
durant la nit.

La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.
Abans de la connexió elèctrica s'ha de comprovar si les tensions d'alimentació i control són
les correctes.
S'ha de manipular sempre per la part inferior del cos.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres
elèctrics.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión. REBT 2002
SUPORTS VERTICALS:
UNE-EN 40-2:2006 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 2: Requisitos generales y
dimensiones.
UNE-EN 40-5:2003 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos para las
columnas y báculos de alumbrado de acero.
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Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión. REBT 2002
FM - INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS I DE PREVENCIÓ
FM2 - INSTAL.LACIONS D'EXTINCIÓ
FM21 - HIDRANTS
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

FM211447.

No hi ha condicions específiques del procés d'instal·lació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la D.T.
DEFINICIÓ:
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 D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F.
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.
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.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NBE-CPI-1996 Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre por el que se aprueba la Norma
Básica de la Edificación NBE-CPI 96: Condiciones de protección contra incendios de los
edificios.
RIPI 1993 Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios.
RESOLUCIÓ 22/3/1995 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.

FN - VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
FN1 - VÀLVULES DE COMPORTA
FN12 - VÀLVULES DE COMPORTA MANUALS EMBRIDADES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FN124839,FN12D3R5,FN12D3R4,FN12E324,FN12B324.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Vàlvules de comporta manuals embridades, muntades.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntades superficialment
- Muntades en pericó de canalització soterrada
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja de l'interior dels tubs
- Connexió de la vàlvula a la xarxa
- Prova d'estanquitat
CONDICIONS GENERALS:
El volant de la vàlvula ha de ser accessible.
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats.
Tant el premsaestopes de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser
estanques a la pressió de treball.
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.
La pressió exercida pel premsaestopes sobre l'eix d'accionament no ha d'impedir la
maniobra del volant amb la mà.
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F.
Toleràncies d'instal·lació:
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- Posició: ± 30 mm
MUNTADES SUPERFICIALMENT:
L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla
horitzontal.
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un
cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.
MUNTADES EN PERICÓ:
L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb el volant cap amunt, i ha de coincidir amb el
centre del pericó.
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè es puguin
col·locar i treure tots els cargols de les brides.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats.
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la D.T.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destina.

FR - JARDINERIA
FR2 - CONDICIONAMENT FÍSIC DEL SÒL
FR2G - EXCAVACIÓ DE CLOTS I RASES DE PLANTACIÓ

- Càrrega de les terres sobrants sobre camió
Amb escampada de terres:
- Replanteig dels clots o rases per excavar
- Extracció de les terres
- Escampada de les terres sobrants al costat dels clots o rases excavades
CONDICIONS GENERALS:
L'excavació ha de quedar a la situació prevista.
Les parets de l'excavació han de ser estables.
Toleràncies d'execució:
- Volum: ± 10%
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'ha de comprovar la permeabilitat del terreny i fer, si és necessari, els treballs de drenatge
perquè la terra tingui la permeabilitat adequada.
L'excavació s'ha de fer amb el màxim de temps possible abans de la plantació per a facilitar
l'aireig del terra.
En cas d'imprevistos (olors de gas, restos de construccions, etc.) s'han d'aturar els treballs i
avisar a la D.F.
Les terres excavades s'han de corregir amb les aportacions indicades a la D.T., o en el seu
defecte per les que digui la D.F.
Durant el període que està oberta, l'excavació ha de quedar protegida del pas de persones i
vehicles.
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o neu.
Quan l'excavació es realitza amb escampada de les terres sobrants, aquestes s'han de
separar en dues parts: per una banda la superficial i per l'altre la profunda.
Quan l'excavació es realitza amb càrrega de les terres sobrants, s'ha de dur el 100%
d'aquestes a un abocador autoritzat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
CLOT:
Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FR2G01PP.

RASA:
m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Excavació per a plantació d'espècies vegetals.
S'han considerat els tipus següents:
- Clot
- Rasa
S'han considerat els aprofitaments de les terres següents:
- Càrrega sobre camió
- Escampada al costat de l'excavació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Amb càrrega de terres:
- Replanteig dels clots o rases per excavar
- Extracció de les terres
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* NTJ 08B:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del
material vegetal. Treballs de plantació.
FR4 - SUBMINISTRAMENT DE PLANTES
FR49 - SUBMINISTRAMENT D'ARBRES DE FULLA CADUCA III
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FR499JJ0.
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació.
S'han considerat els tipus següents:
- Arbres
- Arbusts
- Plantes aquàtiques
- Plantes crasses o suculentes
- Plantes de temporada
S'han considerat les formes de subministrament següents:
- En contenidor
- Amb l'arrel nua
- Amb pa de terra
- En esqueix
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu
- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas
- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació
definitiu en bones condicions
CONDICIONS GENERALS:
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions
referides al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació.
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva
manipulació. S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria.
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al mateix.
La circumferència dels arbres correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel.
L'aigua de l'estany o de la font on visquin les plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de
ser salina ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada.
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR:
L'espècie vegetal s'ha de rebre en un contenidor i un pa de terra proporcionats a la seva part
aèria.
La planta no ha de presentar símptomes d'haver tingut arrels fora del contenidor.
SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA:
Quan és sense protecció, el pa de terra ha d'estar compacte i ple d'arrels secundàries,
proporcionat a la seva part aèria.
Quan és protegit amb malla metàl·lica, aquesta ha de mantenir compacte el pa de terra.
Quan és protegit amb guix, el guix de protecció ha de ser compacte.

SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA:
S'ha de subministrar amb les arrels nues i retallades i amb abundant presència d'arrels
secundàries.
Quan es subministran arbres, arbusts i plantes aquàtiques, aquests han d'anar desprovistos
de fullatge i amb una esporgada de la part aèria proporcional a la part radicular.
SUBMINISTRAMENT EN ESQUEIX:
S'ha d'evitar que l'esqueix perdi la seva humitat durant el seu transport i la seva manipulació.
S'ha de col·locar dins d'envoltats de plàstic o en unitats nebulitzadores.
Si no es pot plantar immediatament s'ha de mantenir amb les condicions d'humitat
adequades.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
* NTJ 07A:1994 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del
material vegetal. Qualitat general.
ARBRES DE FULLA CADUCA:
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del
material vegetal. Arbres de fulla caduca.
ARBRES DE FULLA PERSISTENT:
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnológiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del
material vegetal. Arbres de fulla perenne.
ARBUSTS:
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del
material vegetal. Arbusts.
ENFILADISSES:
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del
material vegetal. Enfiladisses.

FR4U - SUBMINISTRAMENT DE BARREGES DE CESPITOSES

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
CONDICIONS GENERALS:
Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions,
de tal manera que possibiliti un control i verificació continuats de les existències.
Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot
plantar immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la D.F. S'ha
d'habilitar una rasa on s'ha d'introduir la part radical, cubrint-la amb palla, sauló o algun
material porós que s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions pel
vent fort i el sol directe.
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FR4U3J03,FR4U3P12,FR4U3S13.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Subministrament de barreges de cespitoses dins de l'obra fins al punt de plantació.
S'han considerat els tipus següents:
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- En barreja de llavors
- En pa d'herba
- En esqueix
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu
- Emmagatzematge provisional, en el seu cas
- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació
definitiu en bones condicions

* NTJ 08S:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del
material vegetal. Sembres i gespes.

BARREJA:
Les llavors s'han de rebre envasades i etiquetades amb el nom i número del productor
autoritzat, nom botànic de l'espècie vegetal, puresa, poder germinatiu i pes.
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva
manipulació.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FR6 - PLANTACIÓ
FR63 - PLANTACIÓ D'ARBRES DE FULLA CADUCA

FR632Q31.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

PA D'HERBA O ESQUEIX:
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions
referides al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació.
Han de presentar un pa de terra compacte i molt travat per les arrels de manera uniforme en
tota la superfície, especialment a les vores.
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva
manipulació. S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions,
de tal manera que possibiliti un control i verificació continuats de les existències.
ESQUEIX:
Els esqueixos s'han de confeccionar a partir de les gleves.
Només es pot portar a peu d'obra la quantitat de gleves per a confeccionar els esquixos que
es puguin plantar en una jornada.
PA D'HERBA:
Només es pot portar a peu d'obra la quantitat que es pugui plantar en una jornada.
Quan és subministrat en rotlles, no s'han d'apilar més de cinc alçades i s'han de col·locar
creuats per capes.
BARREJA:
Si no es sembra inmediatament s'ha de disposar en un lloc protegit de les inclemències
atmosfèriques, sec i ventilat.

DEFINICIÓ:
Plantació d'espècies vegetals.
S'han considerat les espècies següents:
- Arbres
- Arbusts
S'han considerat les formes de subministrament següents:
- En contenidor
- Amb l'arrel nua
- Amb pa de terra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació i preparació del forat o rasa de plantació per a rebre l'espècie vegetal
- Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar
- Plantació de l'espècie vegetal
- Protecció de l'espècie vegetal plantada
CONDICIONS GENERALS:
La planta ha de quedar aplomada i a la posició prevista, les arrels han de quedar en posició
natural sense doblegar-se, especialment quan hi ha una arrel principal ben definida.
Ha d'estar plantat a la mateixa fondària que es trobava al viver, aplomat i a la situació
prevista.
Ha d'estar plantat amb la mateixa orientació que estava al viver.
Fins al seu arrelament ha d'estar subjectat per mitjà de tutors o tensors.
Els arbres que no tinguin un diàmetre superior a 14 cm de circumferència han de estar
protegits amb les mesures adequades.
L'arbre o arbust ha de quedar al centre de l'escossell o del forat de plantació.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig (de la posició de l'exemplar): ± 10 cm

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
BARREJA:
kg mesurats segons les especificacions de la D.T.
PA D'HERBA O ESQUEIX:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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CONDICIONS GENERALS:
L'inici de la plantació exigeix l'aprovació prèvia per part de la D.F.
L'obertura del forat o, en el seu cas, la rasa de plantació s'ha d'haver fet amb la major
antelació possible per afavorir la meteorització del sòl.
Dimensió mínima del clot de plantació
- Arbres:
- Amplària: 2 x diàmetre de les arrels o pa de terra
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- Fondària: 1,5 x fondària de les arrels o pa de terra
- Arbusts:
- Amplària: diàmetre de les arrels o pa de terra + 15 cm
Si el terreny és molt sec abans de plantar s'ha d'omplir el forat d'aigua per tal d'humitejar la
terra.
Abans de procedir a la plantació s'ha de col·locar una capa de terra adobada de 20 cm de
gruix, on s'han de dipositar les arrels.
La resta del forat s'ha d'omplir amb terra adobada, en capes de menys de 30 cm,
compactades amb mitjans manuals.
La capa de sòl fèrtil ha de tenir, com a mínim, 60 cm de fondària, un cop compactada.
No han de quedar bosses d'aire entre les arrels i la terra.
No s'ha d'arrossegar l'exemplar, ni s'ha de fer-lo girar una vegada assentat.
La poda postplantació s'ha de limitar el mínim necessari per eliminar les branques danyades.
S'ha d'habilitar un escossell ben anivellat i amb un 20% de diàmetre més gran que el forat
de plantació i 25 cm de fondària.
S'ha de regar amb la freqüència i quantitat indicada per la D.F., fent-ho preferentment a
primera hora del matí o a última de la tarda.
No s'ha de plantar en temps de glaçades, ni amb vents forts, amb pluges quantioses o amb
temperatures molt altes o sòl excessivament mullat.
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR:
S'ha d'extreure la planta del contenidor en el mateix moment de la plantació. S'ha de
recuperar i emmagatzemar l'envàs, o bé s'ha d'introduir dins del forat de plantació i s'ha de
procedir a trencar-lo i retirar-lo.
Immediatament després de plantar s'ha de regar abundantment, procurant no embassar el
fons del forat de plantació.
SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA:
S'han de netejar les arrels quedant només les sanes i viables. La planta s'ha de col·locar
procurant que les arrels quedin en posició natural, sense que es dobleguin, en especial les
de major diàmetre.
Immediatament després de plantar s'ha de regar abundantment, procurant no embassar el
fons del forat de plantació.
SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA:
La col·locació del pa de terra al forat de plantació s'ha de fer sense fer malbé l'estructura
interna del mateix.
Immediatament després de plantar s'ha de regar abundantment amb cabal suficient per
mollar les arrels dins del pa de terra.
Quan és protegit amb malla metàl·lica i guix, una vegada dins del forat de plantació s'ha de
trencar el guix i s'ha de tallar la malla metàl·lica amb cura, retirant tots aquests materials.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* NTJ 08B:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del
material vegetal. Treballs de plantació.
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FR6B - PLANTACIÓ DE PLANTES DE TEMPORADA, CRASSES, VIVACES I
CESPITOSES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FR6B7G11.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Plantació d'espècies vegetals.
S'han considerat les espècies següents:
- Plantes de temporada
- Plantes crasses
- Plantes vivaces
- Cespitoses
S'han considerat les formes de subministrament següents:
- En contenidor
- En esqueix
- En pa d'herba
- Amb l'arrel nua
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació i preparació de la superfície a plantar
- Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar
- Plantació de l'espècie vegetal
- Protecció de l'espècie vegetal plantada
CONDICIONS GENERALS:
Les plantes han de quedar a la situació i amb la densitat de plantació indicades a la D.T.
PA D'HERBA:
Han d'estar col·locats a trencajunt, sense deixar forats entre les plaques.
Els junts han d'estar plens d'una barreja a parts iguals de sorra i torba humida i mòlta.
ESQUEIX:
Han d'estar col·locats a portell.
Han d'estar enterrats per la seva part inferior.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
L'inici de la plantació exigeix l'aprovació prèvia per part de la D.F.
Els treballs de condicionament del sòl s'han d'haver fet amb antelació suficient per facilitar
l'aireig del sòl.
S'ha de regar amb la freqüència i quantitat indicada per la D.F., fent-ho preferentment a
primera hora del matí o a última de la tarda.
No s'ha de plantar en temps de glaçades, ni amb vents forts, amb pluges quantioses o amb
temperatures molt altes o sòl excessivament mullat.
Quan el subministrament és en contenidor, els forats han de tenir, com a mínim, les
mateixes dimensions d'aquest.
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Quan el subministrament és amb les arrels nues, aquestes s'han de netejar quedant només
les sanes i viables. La planta s'ha de col·locar procurant que les arrels quedin en posició
natural, sense que es dobleguin, en especial les de major diàmetre.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

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.

G219U105.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ , DE SÒCOL, DE
VORADA O RIGOLA:
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT:
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.
TALL DE PAVIMENT:
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte,
comprovada i acceptada expressament per la DF.

PA D'HERBA:
Les vores de les gleves consecutives s'han de col·locar a tocar, per testa, i a pressió.
Després de la plantació s'ha de passar el corró de manera que les plaques quedin en
contacte amb el terreny.
No s'ha d'utilitzar fins al cap de quatre setmanes de la plantació, però es podrà trepitjar al
cap d'una setmana.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA O EN CONTENIDOR:
Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T.
SUBMINISTRAMENT EN PA D'HERBA O EN ESQUEIX:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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

Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de
paviments.
S'han considerat els elements següents:
- Vorada col·locada sobre terra o formigó
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Demolició de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega,
en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
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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
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G22 - MOVIMENTS DE TERRES
G221 - EXCAVACIONS EN DESMUNT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
G2216101.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Excavació en zones de desmunt formant el talús corresponent i càrrega sobre camió.
S'han considerat els tipus d'excavació següents:
- Excavació en terra amb mitjans mecànics
- Excavació en terreny de trànsit amb escarificadora
- Excavació en roca mitjançant voladura
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Excavacions amb mitjans manuals o mecànics:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Excavació de les terres
- Càrrega de les terres sobre camió
Excavacions amb explosius:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l’excavació
- Replanteig de l’excavació i de la situació de les barrinades
- Execució de les perforacions per a la col·locació dels explosius
- Càrrega i encesa de les barrinades
- Control posterior a l’explosió de les barrinades
- Càrrega de la runa sobre el camió
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 terreny vegetal, el que té un contingut de matèria orgànica superior al 5%.
EXCAVACIONS AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS:
S'aplica a explanacions en superfícies grans, sense problemes de maniobrabilitat de
màquines o camions.
La superfície obtinguda de l'excavació s'ha d'ajustar a les alineacions, pendents i dimensions
especificades en la DT o en el seu defecte, les determinades per la DF.
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.
EXCAVACIONS EN ROCA:
S'aplica a desmunts de roca, sense possibilitat d'utilitzar maquinària convencional.
La superfície obtinguda ha de permetre el drenatge sense que es produeixin entollaments.
No s'han de produir danys sobre la roca no excavada.
TERRA VEGETAL:
La capa de terra vegetal ha de quedar retirada en la superfície i gruix definits en la DT o, en
el seu defecte, l'especificat per la DF.
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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.
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de
referir totes les lectures topogràfiques.
S'han de prendre les precaucions necessàries per a no disminuir la resistència o estabilitat
del terreny no excavat.
S'ha d'atendre a les característiques tectó nic-estructurals de l'entorn i a les possibles
alteracions en el drenatge i cal adoptar les mesures necessàries per tal d'evitar els
fenòmens següents:
- Inestabilitat de talussos en roca o de blocs de roca, deguts a voladures inadequades
- Esllavissaments produïts per descalçament de la base de l'excavació
- Entollaments deguts a drenatge defectuós de les obres
- Talussos provisionals excessius
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.
Els elements de desguàs s'han de disposar de forma que no produeixin l'erosió dels
talussos.
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olor a gas, etc.) o quan l'actuació pugui afectar a
les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la
DF.
En el cas d'excavació de terra vegetal, en el cas en que es vulgui utilitzar en l'obra
(recobriment de talussos, etc.), s'ha d'emmagatzemar separada de la resta de productes de
l'excavació.
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.
EXCAVACIONS AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS:
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.
A la vora d'estructures de contenció prèviament realitzades, la màquina ha de treballar en
direcció no perpendicular a ella i deixar sense excavar una zona de protecció d'amplària >=
1 m que s'haurà d'extreure després manualment.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials, especialment a la vora dels talussos.
Els treballs de protecció contra l'erosió de talussos permanents (mitjançant cobertura vegetal
i cunetes), s'han de fer com més aviat millor.
No s'han d'acumular els productes de l'excavació a la vora de l'excavació.
L'excavació s'ha de fer per franges horitzontals.
EXCAVACIONS EN ROCA:
En excavacions per a ferms, s'ha d'excavar 15 cm o més, per sota de la cota inferior de la
capa més baixa del ferm i s'ha de reblir amb material adequat.
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.
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En cas de detecta zones inestables s'han d'adoptar les mesures de correcció necessàries
d'acord amb les instruccions de la DF.
EXCAVACIÓ MITJANÇANT EXPLOSIUS:
S'ha de justificar, amb mesures del camp elèctric de terreny, l'adequació del tipus
d'explosius i dels detonadors.
La programació de les càrregues de la voladura s'ha de fer considerant el tipus de roca, el
tipus d'estructures properes i la separació entre la voladura i l'estructura. L'obtenció
d'aquests paràmetres i la determinació dels estudis preliminars a realitzar, s'ha de fer segons
el que determina la UNE 22381.
La vibració no ha de sobrepassar els límits de velocitat definits en la Taula 1 de la norma
UNE 22381 en funció del tipus d'estructura existent en les proximitats, classificada segons
els grups definits en l'article 3 de la mateixa norma.
Abans d'iniciar les voladures s'ha de tenir tots els permisos i s'ha d'adoptar les mesures de
seguretat necessàries.
L'aprovació inicial del Programa per part de la DF pot ser reconsiderada si la naturalesa del
terreny o altres circumstàncies ho fan aconsellable, essent necessària la presentació d'un
nou programa de voladures.
L'adquisició, el transport, l'emmagatzematge, la conservació, la manipulació i l'ús de metxes,
detonadors i explosius, s'han de regir per les disposicions vigents, complementades amb les
instruccions que figurin en la DT o en el seu defecte, fixi la DF.
S'ha de senyalitzar convenientment la zona afectada per a advertir al públic del treball amb
explosius.
S'ha de tenir una cura especial pel que fa a la càrrega i encesa de barrinades; cal avisar de
les descàrregues amb prou antelació per a evitar possibles accidents.
La DF pot prohibir les voladures o determinats mètodes de barrinar si els considera
perillosos.
El sistema d'execució ha de permetre d'obtenir un material amb la granulometría adequada
a l'ús definitiu previst.
Si com a conseqüència de les barrinades les excavacions tenen cavitats on l'aigua pot
quedar retinguda, s'han de reblir aquestes cavitats amb material adequat.
Les vibracions transmeses al terreny per la voladura no han de ser excessives, si és així
s'ha d'utilitzar detonadors de microretard per a l'encesa.
La perforació s'ha de carregar fins a un 75% de la seva fondària total. En roca molt
fissurada, es pot reduir la càrrega al 55%.
El personal destinat a l'ús dels explosius ha d'estar degudament qualificat i autoritzat i ha de
ser designat especialment per la DF.
Abans d'introduir la càrrega, la barrinada s'ha de netejar adequadament per tal d'evitar
fregaments, travaments dels cartutxos d'explosiu, etc.
En detectar la presència d'aigua a l'interior de les barrinades descendents, s'han de prendre
les mesures oportunes, utilitzant l'explosiu adequat.
Quan la temperatura a l'interior de les barrinades excedeixi els 65°C, no s'han de carregar
sense prendre precaucions especials aprovades per la DF.
En les càrregues contínues, els cartutxos de cada filera han d'estar en contacte.
En les càrregues discontínues amb intervals buits o inerts entre els cartutxos, s'ha
d'assegurar la detonació dels mateixos per mitjà de cordó detonant o un sistema d'iniciació
adequat. En el cas d'utilitzar espaiadors, han de ser de material antiestàtic que no propagui
la flama.
La quantitat d'explosiu introduït en cada barrinada ha de ser, com a màxim, la calculada
teòricament.
No poden realitzar-se simultàniament, en un mateix front o tall de treball, la perforació i la
càrrega de les barrinades, si no ho autoritza explícitament la DF.
El cartutx-enceb s'ha de preparar just abans de la càrrega.
L'ús de més d'un cartutx-enceb per barrinada ha de ser autoritzat per la DF.
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El detonador ha de ser suficientment enèrgic com per a assegurar l'explosió del cartutxenceb, inclús a l'aire lliure.
En el cas d'utilitzar cordó detonant al llarg de tota la barrinada, el detonador s'ha d'adossar al
començament del cordó, amb el fons del mateix dirigit en el sentit de la detonació.
Tot cartutx encebat que no s'utilitzi ha de ser privat del seu detonador, fent l'operació la
mateixa persona que va preparar l'enceb.
L'ataconat de les barrinades ha d'assegurar el confinament de l'explosió.
El material utilitzat per a l'ataconat ha de ser de plàstic, antiestàtic i no ha de propagar la
flama.
Per a fer l'ataconat s'han d'utilitzar atacadors de fusta o d'altres materials que no produeixin
espurnes o càrregues elèctriques en contacte amb les parets de la barrinada. No han de
tenir angles o arestes que puguin trencar l'envoltura dels cartutxos, els cordons o les
metxes.
La pega s'ha de fer en el menor temps possible des de la càrrega de les barrinades.
Tota barrinada carregada ha d'estar sota vigilància quan sigui accessible o no estigui
degudament senyalitzada.
Abans d'encendre les metxes el responsable de la voladura ha de comprovar que tots els
accessos estan sota vigilància per mitjà d'operaris o de senyals òptiques o acú stiques.
La vigilància no s'ha de treure fins que s'autoritzi l'accés als talls de treball.
Abans de fer la pega, el responsable de la voladura s'ha d'assegurar de que tot el personal
està resguardat. Ha de ser l'últim en deixar el tall i posar-se a resguard.
Abans de reprendre els treballs, el responsable de la voladura ha de reconèixer el front,
posant especial atenció a la possible existència de barrinades fallides.
En el cas de fronts convergents o que avancin en direccions oposades amb risc que la pega
d'un d'ells pugui provocar projeccions o caigudes de pedres sobre l'altre, s'han de suspendre
els treballs i avisar a la DF.
No es pot utilitzar metxa ordinària per a disparar més de sis barrinades en cada pega si no
és amb l'autorització expressa de la DF i seguint les seves indicacions.
La llargària de la metxa des de la boca de la barrinada ha de ser, com a mínim, d'1,5 m. La
metxa testimoni, quan s'utilitzi, ha de ser la meitat de l'anterior. Aquesta última s'ha
d'encendre primer.
S'ha de contar el número de barrinades explosionades i, en cas de dubte o quan s'hagi
contat menys detonacions que barrinades, no es pot tornar al front fins al cap de mitja hora.
Les barrinades fallides han de ser degudament senyalitzades i notificades a la DF. S'han de
neutralitzar el més aviat possible seguint les indicacions de la DF.
Queda prohibit recarregar fons de barrinades per a continuar la perforació.
En el cas de pega elèctrica, s'ha de prendre precaucions per a evitar la presència de
corrents estranyes. No s'han d'encebar explosius ni carregar b arrinades amb possibilitat de
que es produeixin tempestes.
Els conductors elèctrics de la línia de tir han de ser individuals i han d'estar degudament
aïllats. No poden estar en contacte amb elements metàl·lics.
Els detonadors elèctrics s'han de connectar en sèrie. No s'han d'utilitzar més dels que
puguin ser disparats amb seguretat.
S'ha de comprovar el circuit amb els detonadors connectats a la línia de tir, des del refugi
per a l'accionament de l'explosor.
Fins al moment del tir la línia ha d'estar desconnectada de l'explosor i en curt circuit. L'artiller
ha de tenir sempre les manetes del explosor. L'explosor i el comprovador de línia han de ser
homologats.
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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.
No s'inclou dins d'aquest criteri el tall previ de les excavacions amb explosiu.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden de 28 de 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.
UNE 22381:1993 Control de vibraciones producidas por voladuras
Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de
Normas Básicas de Seguridad Minera.
Orden de 20 de marzo de 1986 por el que se aprueba la Instrucción Técnica
Complementaria del capítulo X del Reglamento de Normas Básicas de Seguridad Minera
aprobada por Real Decreto 863/1985 de 2 de abril
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
G222 - EXCAVACIONS DE RASES, POUS I FONAMENTS

- 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
Excavacions amb explosius:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l’excavació
- Replanteig de l’excavació i de la situació de les barrinades
- Execució de les perforacions per a la col·locació dels explosius
- Càrrega i encesa de les barrinades
- Control posterior a l’explosió de les barrinades
- Càrrega de la runa sobre el camió
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°

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
G2223P2X.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de
referir totes les lectures topogràfiques.
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents:
- Amplària: >= 4,5 m
- Pendent:

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:
Excavacions amb mitjans manuals o mecànics:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l’excavació
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- Trams rectes: <= 12%
- Corbes: <= 8%
- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m: <= 6%
- El talús ha de ser fixat per la DF.
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.
EXCAVACIONS AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS:
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 MITJANÇANT EXPLOSIUS:
No s'ha de començar els treballs de voladures fins que la DF no doni l'aprovació al programa
d'execució proposat pel contractista, justificat amb els corresponents assaigs.
El programa d'execució de voladures ha de justificar, com a mínim:
- Maquinària i mètode de perforació
- Llargària màxima de perforació
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- Diàmetre de les barrinades de pretall o de destrossa i disposició de les mateixes
- Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de càrrega dels diferents tipus de
barrinades
- Mètodes per a fixar la posició de les càrregues en l'interior de les barrinades
- Mètode i seqüència d'iniciació de les càrregues
- Mètode de comprovació del circuit d'encesa
- Tipus d'explosor
- Resultats obtinguts amb el mètode d'excavació proposat en terrenys anàlegs als de l'obra
- Mesures de seguretat per la obra i tercers
S'ha de justificar, amb mesures del camp elèctric de terreny, l'adequació del tipus
d'explosius i dels detonadors.
La programació de les càrregues de la voladura s'ha de fer considerant el tipus de roca, el
tipus d'estructures properes i la separació entre la voladura i l'estructura. L'obtenció
d'aquests paràmetres i la determinació dels estudis preliminars a realitzar, s'ha de fer segons
el que determina la UNE 22381.
La vibració no ha de sobrepassar els límits de velocitat definits en la Taula 1 de la norma
UNE 22381 en funció del tipus d'estructura existent en les proximitats, classificada segons
els grups definits en l'article 3 de la mateixa norma.
Abans d'iniciar les voladures s'ha de tenir tots els permisos i s'ha d'adoptar les mesures de
seguretat necessàries.
L'aprovació inicial del Programa per part de la DF pot ser reconsiderada si la naturalesa del
terreny o altres circumstàncies ho fan aconsellable, essent necessària la presentació d'un
nou programa de voladures.
L'adquisició, el transport, l'emmagatzematge, la conservació, la manipulació i l'ús de metxes,
detonadors i explosius, s'han de regir per les disposicions vigents, complementades amb les
instruccions que figurin en la DT o en el seu defecte, fixi la DF.
S'ha de senyalitzar convenientment la zona afectada per a advertir al públic del treball amb
explosius.
S'ha de tenir una cura especial pel que fa a la càrrega i encesa de barrinades; cal avisar de
les descàrregues amb prou antelació per a evitar possibles accidents.
La DF pot prohibir les voladures o determinats mètodes de barrinar si els considera
perillosos.
El sistema d'execució ha de permetre d'obtenir un material amb la granulometría adequada
a l'ús definitiu previst.
Si com a conseqüència de les barrinades les excavacions tenen cavitats on l'aigua pot
quedar retinguda, s'han de reblir aquestes cavitats amb material adequat.
Les vibracions transmeses al terreny per la voladura no han de ser excessives, si és així
s'ha d'utilitzar detonadors de microretard per a l'encesa.
La perforació s'ha de carregar fins a un 75% de la seva fondària total. En roca molt
fissurada, es pot reduir la càrrega al 55%.
Un cop col·locades les càrregues s'han de tapar les barrinades per a evitar la seva expulsió
cap a l'exterior.
El personal destinat a l'ús dels explosius ha d'estar degudament qualificat i autoritzat i ha de
ser designat especialment per la DF.
Abans d'introduir la càrrega, la barrinada s'ha de netejar adequadament per tal d'evitar
fregaments, travaments dels cartutxos d'explosiu, etc.
En detectar la presència d'aigua a l'interior de les barrinades descendents, s'han de prendre
les mesures oportunes, utilitzant l'explosiu adequat.
Quan la temperatura a l'interior de les barrinades excedeixi els 65°C, no s'han de carregar
sense prendre precaucions especials aprovades per la DF.
En les càrregues contínues, els cartutxos de cada filera han d'estar en contacte.
En les càrregues discontínues amb intervals buits o inerts entre els cartutxos, s'ha
d'assegurar la detonació dels mateixos per mitjà de cordó detonant o un sistema d'iniciació
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adequat. En el cas d'utilitzar espaiadors, han de ser de material antiestàtic que no propagui
la flama.
La quantitat d'explosiu introduït en cada barrinada ha de ser, com a màxim, la calculada
teòricament.
No poden realitzar-se simultàniament, en un mateix front o tall de treball, la perforació i la
càrrega de les barrinades, si no ho autoritza explícitament la DF.
El cartutx-enceb s'ha de preparar just abans de la càrrega.
L'ús de més d'un cartutx-enceb per barrinada ha de ser autoritzat per la DF.
El detonador ha de ser suficientment enèrgic com per a assegurar l'explosió del cartutxenceb, inclús a l'aire lliure.
En el cas d'utilitzar cordó detonant al llarg de tota la barrinada, el detonador s'ha d'adossar al
començament del cordó, amb el fons del mateix dirigit en el sentit de la detonació.
Tot cartutx encebat que no s'utilitzi ha de ser privat del seu detonador, fent l'operació la
mateixa persona que va preparar l'enceb.
L'ataconat de les barrinades ha d'assegurar el confinament de l'explosió.
El material utilitzat per a l'ataconat ha de ser de plàstic, antiestàtic i no ha de propagar la
flama.
Per a fer l'ataconat s'han d'utilitzar atacadors de fusta o d'altres materials que no produeixin
espurnes o càrregues elèctriques en contacte amb les parets de la barrinada. No han de
tenir angles o arestes que puguin trencar l'envoltura dels cartutxos, els cordons o les
metxes.
La pega s'ha de fer en el menor temps possible des de la càrrega de les barrinades.
Tota barrinada carregada ha d'estar sota vigilància quan sigui accessible o no estigui
degudament senyalitzada.
Abans d'encendre les metxes el responsable de la voladura ha de comprovar que tots els
accessos estan sota vigilància per mitjà d'operaris o de senyals òptiques o acú stiques.
La vigilància no s'ha de treure fins que s'autoritzi l'accés als talls de treball.
Abans de fer la pega, el responsable de la voladura s'ha d'assegurar de que tot el personal
està resguardat. Ha de ser l'últim en deixar el tall i posar-se a resguard.
Abans de reprendre els treballs, el responsable de la voladura ha de reconèixer el front,
posant especial atenció a la possible existència de barrinades fallides.
En el cas de fronts convergents o que avancin en direccions oposades amb risc que la pega
d'un d'ells pugui provocar projeccions o caigudes de pedres sobre l'altre, s'han de suspendre
els treballs i avisar a la DF.
No es pot utilitzar metxa ordinària per a disparar més de sis barrinades en cada pega si no
és amb l'autorització expressa de la DF i seguint les seves indicacions.
La llargària de la metxa des de la boca de la barrinada ha de ser, com a mínim, d'1,5 m. La
metxa testimoni, quan s'utilitzi, ha de ser la meitat de l'anterior. Aquesta última s'ha
d'encendre primer.
S'ha de contar el número de barrinades explosionades i, en cas de dubte o quan s'hagi
contat menys detonacions que barrinades, no es pot tornar al front fins al cap de mitja hora.
Les barrinades fallides han de ser degudament senyalitzades i notificades a la DF. S'han de
neutralitzar el més aviat possible seguint les indicacions de la DF.
Queda prohibit recarregar fons de barrinades per a continuar la perforació.
En el cas de pega elèctrica, s'ha de prendre precaucions per a evitar la presència de
corrents estranyes. No s'han d'encebar explosius ni carregar b arrinades amb possibilitat de
que es produeixin tempestes.
Els conductors elèctrics de la línia de tir han de ser individuals i han d'estar degudament
aïllats. No poden estar en contacte amb elements metàl·lics.
Els detonadors elèctrics s'han de connectar en sèrie. No s'han d'utilitzar més dels que
puguin ser disparats amb seguretat.
S'ha de comprovar el circuit amb els detonadors connectats a la línia de tir, des del refugi
per a l'accionament de l'explosor.
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Fins al moment del tir la línia ha d'estar desconnectada de l'explosor i en curt circuit. L'artiller
ha de tenir sempre les manetes del explosor. L'explosor i el comprovador de línia han de ser
homologats.
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.
No s'inclou dins d'aquest criteri el tall previ de les excavacions amb explosiu.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
OBRES D’EDIFICACIÓ:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.
OBRES D’ENGINYERIA CIVIL:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de
Normas Básicas de Seguridad Minera.
Orden de 20 de marzo de 1986 por el que se aprueba la Instrucción Técnica
Complementaria del capítulo X del Reglamento de Normas Básicas de Seguridad Minera
aprobada por Real Decreto 863/1985 de 2 de abril
* UNE 22381:1993 Control de vibraciones producidas por voladuras
G224 - REPÀS DE SÒLS I TALUSSOS, I PICONATGE DE TERRES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
G2242511.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conjunt d'operacions necessàries per a conseguir un acabat geomètric de l'element,
realitzades amb mitjans mecànics.
S'han considerat els tipus següents:
- Acabat i allisada de talussos
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- Repàs i piconatge del sòl de rasa i compactació del 95% PM
- Repàs i piconatge d'esplanada i compactació del 95% PM
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:
La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la DF.
La superfície no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de
quedar reblerts.
SÒL DE RASA:
El fons de la rasa ha de quedar pla i nivellat.
L'acord entre el sòl i els paraments ha de quedar en angle recte.
Toleràncies d'execució:
- Planor: ± 15 mm/3 m
- Nivells: ± 50 mm
ESPLANADA:
El terra de l'esplanada ha de quedar pla i anivellat.
No han de quedar zones que puguin retenir aigua.
Toleràncies d'execució:
- Planor (NLT 334): ± 15 mm/3 m
- Nivells: ± 30 mm
TALUSSOS:
Els talussos han de tenir el pendent, la forma i l'aspecte especificats a la DT amb les
indicacions específiques que, en el seu cas, determini la DF.
Els canvis de pendent i l'acord amb el terreny han de quedar arrodonits i suavitzats de
manera que no originin discontinuïtats visibles.
Toleràncies d'execució:
- Variació en l'angle del talús: ± 2°

En el cas que el material trobat correspongui a un sòl classificat com a tolerable, la DF pot
ordenar la seva substitució per un sòl classificat com a adequat, fins a un gruix de 50 cm.
En el cas que el material trobat correspongui a un sòl classificat com a inadequat, s'ha de
substituir per un sòl classificat com adequat, a la fondària i condicions que indiqui la DF.
Els pous i forats que apareguin s'han de reblir i estabilitzar fins que la superfície sigui
uniforme.
S'ha de localitzar les à rees inestables amb ajuda d'un supercompactador de 50 t, segons el
definit en l'article 304 del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM/1382/2002.
TALUSSOS:
L'acabat i allisada de parets atalussades s'ha de fer per a cada fondària parcial no més gran
de 3 m.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

G2R31340.

CONDICIONS GENERALS:
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.
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'han d'eliminar de la superfí cie, qualsevol material tou, inadequat o inestable (bosses
d'aigua, argiles expandides, turbes, etc.), que no pugui compactar-se adequadament, els
forats que en resultin, s'han de reblir amb material adequat, segons les instruccions de la
DF.
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes
existents i de compacitat igual.
El repàs s'ha de fer poc abans d'executar l'acabat definitiu.
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.
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense
aplicar-hi vibració.
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
S'ha de complir la normativa vigent en matè ria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
ESPLANADA:
Després de la pluja no s'ha de realitzar cap operació fins que l'esplanada s'hagi secat.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* 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.
G2R - GESTIÓ DE RESIDUS
G2R3 - TRANSPORT DE TERRES A MONODIPÒSIT O CENTRE AUTORITZAT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

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 la DF.
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L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats.
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les
especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF.
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:
El material de rebuig que la DF no accepti per a reutilitzar en obra s’ ha de transportar a una
instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.
El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui, com a mínim:
- Identificació del productor i posseïdor dels residus
- Identificació de l’obra de la qual prové el residu i el número de llicència
- Identificació del gestor autoritzat que ha gestionat el residu
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi CER
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS:
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar,
proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en
els trajectes utilitzats.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del
mateix.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ O RESIDUS:
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
TERRES:
Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
G2RA1200.
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.
En el cas en que la partida així o especifiqui, s’inclou el cànon d’ abocament del residu a
dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008.
No inclou l'emissió del certificat per part de l'entitat receptora.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican
las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la
contaminación del medio ambiente producida por el amianto.
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador
dels enderrocs i altres residus de la construcció.

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican
las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la
contaminación del medio ambiente producida por el amianto.
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador
dels enderrocs i altres residus de la construcció.
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.

G2RA - DISPOSICIÓ DE RESIDUS A MONODIPÒSIT O CENTRE AUTORITZAT

1571AP0TR-PCTP01-R0.doc

PCTP-143

TEXT REFÓS DEL PROJECTE CONSTRUCTIU D'URBANITZACIÓ DEL SECTOR PAU-16 AL TERME MUNICIPAL D'ALCOLETGE (SEGRIÀ)

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

G3 - FONAMENTS I MURS DE CONTENCIÓ
G31 - RASES I POUS
G315 - FORMIGONAMENT DE RASES I POUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
G31511M1.
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 EHE08 , 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.
RASES I POUS:
Toleràncies d'execució:
- Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció considerada, ±
50 mm
- Nivells:
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- 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.
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La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i
assenti el formigó.
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la
continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonament del junt.
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter,
deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes
corrosius.
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d’aigua en el junt.
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l’execució de junts
sempre que es just ifiqui i es supervisi per la DF.
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.
Durant l'adormiment i primer període d’enduriment del formigó cal assegurar el manteniment
de la humitat de l’element de formigó mitjançant el curat adequat i d’acord amb EHE-08.
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la
fissuració de l'element.
FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del
vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es
produeixin disgregacions.
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades
i als paraments.
FORMIGÓ ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTA NT:
No es necessari la compactació del formigó.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
FORMIGONAMENT:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, 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
OPERACIONS DE CONTROL:
OPERACIONS DE CONTROL D’EXECUCIÓ:
G32 - MURS DE CONTENCIÓ
G325 - FORMIGONAMENT DE MURS DE CONTENCIÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
G32516HX.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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Formigonament d’estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a
pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta
dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de
camió , amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament
i la cura del formigó.
S'han considerat els elements a formigonar següents:
- Murs
- Murs de contenció
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Formigonament:
- Preparació de la zona de treball
- Humectació de l’encofrat
- Abocada del formigó
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas
- Curat del formigó
CONDICIONS GENERALS:
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE08 , en especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37
de la EHE-08) en funció de les classes d'exposició.
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements
de l'encofrat ni d'altres.
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense
regalims, taques, o elements adherits.
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la
massa de formigó sense que es toquin entre elles.
La resistència característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE-08
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l’article 5 de l'annex 11 de la
norma EHE-08.
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat
en la UNE 36831.
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres,
buits d'ascensor, passos d’instal·lacions , etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF.
MURS DE CONTENCIÓ:
Toleràncies d'execució:
- Replanteig parcial dels eixos: ± 20 mm
- Replanteig total dels eixos: ± 50 mm
- Distància entre junts: ± 200 mm
- Amplària dels junts: ± 5 mm
- Desviació de la vertical (H alçaria del mur):
- H <= 6 m. Extradòs: ± 30 mm, Intradòs: ± 20 mm
- H > 6 m. Extradòs: ± 40 mm, Intradòs: ± 24 mm
- Gruix (e):
- e <= 50 cm: + 16 mm, - 10 mm
- e > 50 cm: + 20 mm, - 16 mm
- Murs formigonats contra el terreny: + 40 mm
- Desviació relativa de les superfícies planes intradòs o extradòs: ± 6 mm/3 m
- Desviació de nivell de l'aresta superior de l'intradòs, en murs vistos: ± 12 mm
- Acabat de la cara superior de l'alçat en murs vistos: ± 12 mm/3 m
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
FORMIGONAMENT:
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament
la part afectada.
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >=
5°C.
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de
suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a
0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització
de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a
poder verificar la resistència realment assolida.
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua
del formigó.
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures
col·locades en posició definitiva.
La DF comprovarà l’ausencia de defectes significatius en la superficie de formigó. En cas de
considerar els defectes inadmisibles d’acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti
una compactació completa de la massa
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig
prèviament al formigonament.
No pot transcórrer mé s d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a
menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre
ells.
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de
la mescla i de manera que s’ eliminin forats i s’eviti la segregació.
S’ha de garantitzar que durant l’abocat i compactat del formigó no es produeixen
desplaçaments de l’armadura.
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i
assenti el formigó.
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la
continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonament del junt.
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter,
deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes
corrosius.
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d’aigua en el junt.
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l’execució de junts
sempre que es just ifiqui i es supervisi per la DF.
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.
Durant l'adormiment i primer període d’enduriment del formigó cal assegurar el manteniment
de la humitat de l’element de formigó mitjançant el curat adequat i d’acord amb EHE-08.
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la
fissuració de l'element.
FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
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La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del
vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es
produeixin disgregacions.
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades
i als paraments.
MURS DE CONTENCIÓ:
Si sobre de l'element es recolzen altres estructures, s'ha d'esperar al menys dues hores
abans d'executar-los per tal que el formigó de l'element hagi assentat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
FORMIGONAMENT:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, 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
OPERACIONS DE CONTROL:
OPERACIONS DE CONTROL D’EXECUCIÓ:
G32B - ARMADURES PER A MURS DE CONTENCIÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
G32B310X.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o
conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació d’armadura passiva d’elements estructurals
de formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o
soldades a perfils d’acer.
S'han considerat les armadures pels elements següents:
- Fonaments
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Tallat i doblegat de l'armadura
- Neteja de les armadures
- Neteja del fons de l'encofrat
- Col·locació dels separadors
- Muntatge i col·locació de l'armadura
- Subjecció dels elements que formen l'armadura
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat
CONDICIONS GENERALS:
Per a l’elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s’ha de seguir les indicacions
de la EHE i la UNE 36831.
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Els dià metres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l’especificat a la DT.
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres
substàncies que puguin perjudicar a l’acer, al formigó o a l’adherència entre ells.
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de
manera que totes les barres quedin recobertes de formigó.
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d’un vibrador
intern.
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció
nominal.
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d’una barra a la
següent, sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d’empalmament.
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l’armadura treballa a la màxima
càrrega.
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin
que garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor
de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1
mm.
L’armat de la ferralla s’ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de
soldadura no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir l’especificat en
l’apartat 69.4.3.1 de la EHE.
La soldadura no resistent, ha de complir l’especificat en l’artícle 69.4.3.2 de la EHE, seguint
els procediments establerts en la UNE 36832.
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la
llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha
de seguir les prescripcions de la EHE , al article 69.5.2.
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l’article 69 .5.2.5 de la
EHE amb els procediments descrits en la UNE 36832.
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de
l'armadura.
Queda prohibida la soldadura d’armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d’unió, s’han de realitzar segons les
especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s’ ha de complir
l’especificat en l’artícle 69.5.2.6 de la EHE.
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin
la seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó.
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de
ser inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en
funció de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que
indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma.
Els sistemes auxiliars per a l’armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no
formen part de l’armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la
durabilitat de la peça.
Distà ncia lliure armadura – parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)
Recobriment en peces formigonades contra el terreny: >= 70 mm
Distància lliure barra doblegada - parament: >= 2 D
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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
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
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El doblegat de les armadures s’ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores
mecà niques i a velocitat constant, amb l’ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una
curvatura constant en tota la zona.
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mí nim i no han de produir
fissures ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l’especificat en
la taula 69.8.2 de la EHE-08
Els separadors han d’estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir
l’especificat en l’article 37.2.5 de la EHE. Es prohibeix l’ús de fusta o qualsevol material
residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser
metàl·lics.
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les
han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
BARRES CORRUGADES:
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.
- El pes s’obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)
L’escreix d’amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d’obra com
a increment del rendiment (1,05 kg de barra d’acer per kg de barra ferrallada, dins de
l’element compost)
MALLA ELECTROSOLDADA:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i
empalmaments.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón
estructural (EHE-08).
G32D - ENCOFRAT PER A MURS DE CONTENCIÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
G32D2115.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que
formen el motlle on s’abocarà el formigó.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació del pla de recolzament
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant
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- Tapat dels junts entre peces
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament
- Aplomat i anivellament de l'encofrat
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.
CONDICIONS GENERALS:
Abans dels seu muntatge s’haurà de disposar d’un projecte de la cintra on han de quedar
reflectits com a mínim:
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat
- Plànols executius de la cintra i els seus components
- Plec de prescripcions tècniques de la cintra i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs,
grapes, etc..
S’ha de disposar d’un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge de la cintra o
apuntalament on figurin els requisits per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa,
càrregues, desclavament i desmantellament.
La DF disposarà d’un certificat on es garantitzi que els seus components compleixen amb
les especificacions del plec de condicions tècniques.
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i
resistents per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni
deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que comporta el seu
formigonament i compactació.
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte
quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han
rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi
hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col· locació d'aquests productes.
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de
junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir
per a treballar solidàriament.
Abans de l’aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les característiques del
desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigó
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilit zar vernissos
antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en
dissolució.
Els encofrats hauran de complir les característiques següents:
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d’aigua o beurada
- Resistència a las pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i forjats
- Manteniment geomètric dels panells, motllos i encofrats, amb absència d’esbombaments
fora de
toleràncies
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l’activitat
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs
ni sotragades.
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar.
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit
de l'encofrat.
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de
l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits.
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Les cintres s’estabilitzaran en les dues direccions per que l’apuntalament resisteixi els
esforços horitzontals produïts durant l’execució dels forjats, poguent-se fer servir els
següents procediments:
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les
empentes
horitzontals i un 2% com a mínim de les càrregues verticals
- Transmissió d’esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i
rigidesa
suficients
- Disposició de torres de cintra a ambdues direccions i a les distàncies adients
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la
lliure retracció del formigó.
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF.
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de
formigonada la peç a, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o
d'altres causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els
costers verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar
abans dels set dies, amb les mateixes salvetats anteriors.
La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú.
En obres d'importància i que no es tingui l'experiè ncia de casos similars o quan els
perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer
assaigs d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el
moment de desencofrat.
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar,
sense l'autorització de la DF.
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras
del parament.
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l’execució (trepants o lliscants) la DF
podrà exigir una proba sobre un prototip, prèviament a la seva utilització a l’ estructura, per
tal de poder avaluar el seu comportament durant l’execució
Si s’utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l’entumiment de les
mateixes per l’humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el
formigonament, ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per a evitar-ho es podrà
autoritzar un segellant adient
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000
- Planor:
- Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió
- Per a revestir: ± 15 mm/m
Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:
┌─────────────────────────────────────────────────────────
──────────┐
│
│Replanteig eixos │Dimensions│Aplomat │Horitzontalitat│
│
│─────────────────│
│
│
│
│
│Parcial │ Total │
│
│
│
│─────────────│────────│────────│──────────│────────│─────
──────────│
│Rases i pous │± 20 mm │± 50 mm │ - 30 mm │± 10 mm │
│
│
│
│
│ + 60 mm │
│
│
│Murs
│± 20 mm │± 50 mm │ ± 20 mm │± 20 mm │ ± 50 mm │
│Recalçats │± 20 mm │± 50 mm │ - │± 20 mm │
│
│Riostres │± 20 mm │± 50 mm │ ± 20 mm │± 10 mm │
│
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│Basaments │± 20 mm │± 50 mm │ ± 10 mm │± 10 mm │
│
│Enceps
│± 20 mm │± 50 mm │ ± 20 mm │± 10 mm │
│
│Pilars
│± 20 mm │± 40 mm │ ± 10 mm │± 10 mm │
│
│Bigues
│± 10 mm │± 30 mm │ ± 0,5 % │ ± 2 mm │
│
│Llindes
│ - │ - │ ± 10 mm │ ± 5 mm │
│
│Cèrcols
│ - │ - │ ± 10 mm │ ± 5 mm │
│
│Sostres
│± 5mm/m │± 50 mm │ - │ - │
│
│Lloses
│ - │± 50 mm │ - 40 mm │ ± 2 % │ ± 30 mm/m │
│
│
│
│ + 60 mm │
│
│
│Membranes │ - │± 30 │ - │ - │
│
│Estreps
│ - │± 50 mm │ ± 10 mm │± 10 mm │
│
└─────────────────────────────────────────────────────────
──────────┘
MOTLLES RECUPERABLES:
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la
secció dels nervis de l'estructura.
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis
formigonats.
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar.
FORMIGÓ PRETENSAT:
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que
els eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges.
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i
han de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de
l'esforç de pretesat al formigó.
El descintrat és realitzarà d’ acord amb el programa previst, que haurà d’estar d’acord amb
el tesat
de les armadures
FORMIGÓ VIST:
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser
llises, sense rebaves ni irregularitats.
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre
procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades.
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que
absorbeixi l’aigua continguda al formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les
armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja
construïdes.
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les
condicions en que s'han d'utilitzar.
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i
qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura.
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver
patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la
seva forma correcta.
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Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de
fer una revisió total de l'encofrat.
El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu.
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i
mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què
s'ha formigonat cada element.
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.
El desencofrat i descintrat no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la resistència
necessària per suportar amb seguretat i sense excesives deformacions els esforços als que
estarà sotmés amb posterioritat
Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui
impedir el lliure moviment de les juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les
articulacions
No es retirarà cap puntal sense l’autorització prèvia de la DF.
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l’impacte
dels sotaponts i puntals als forjats
ELEMENTS VERTICALS:
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la
part inferior de l'encofrat.
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la
compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i
horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària.
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements
verticals d'esveltesa més gran de 10.
ELEMENTS HORITZONTALS:
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb
la contrafletxa necessà ria per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una
lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de la
llum.
Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al
terreny o a forjats alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal asegurar que no
assentaran
Els puntals s’han de travar en dues direccions perpendiculars
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat
senzill
Als ponts s’haurà d’assegurar que les deformacions de la cintra durant el formigonat no
afecti negativament a altres parts de l’estructura executades amb anterioritat
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones
impermeabilitzades o plàstics.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte
amb el formigó.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i acondicionament
dels elements utilitzats.
La superfí cie corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb
els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, l’amidament inclou l’encofrat necessari per a conformar el
perí metre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l’encofrat
necessari per a conformar el perímetre dels forats.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón
estructural (EHE-08).
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
G38 - RIOSTRES I BASAMENTS
G385 - FORMIGONAMENT DE RIOSTRES I BASAMENTS
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:
La resistència característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE-08
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 EHE08 , en especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37
de la EHE-08) en funció de les classes d'exposició.
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements
de l'encofrat ni d'altres.
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense
regalims, taques, o elements adherits.
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la
massa de formigó sense que es toquin entre elles.
La resistència característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE-08
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l’article 5 de l'annex 11 de la
norma EHE-08.
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat
en la UNE 36831.
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres,
buits d'ascensor, passos d’instal·lacions , etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF.
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
FORMIGONAMENT:
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament
la part afectada.
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >=
5°C.
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de
suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a
0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització
de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a
poder verificar la resistència realment assolida.
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua
del formigó.
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures
col·locades en posició definitiva.
La DF comprovarà l’ausencia de defectes significatius en la superficie de formigó. En cas de
considerar els defectes inadmisibles d’acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti
una compactació completa de la massa
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig
prèviament al formigonament.
No pot transcórrer mé s d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a
menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre
ells.
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de
la mescla i de manera que s’ eliminin forats i s’eviti la segregació.
S’ha de garantitzar que durant l’abocat i compactat del formigó no es produeixen
desplaçaments de l’armadura.
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i
assenti el formigó.
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la
continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonament del junt.
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter,
deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes
corrosius.
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d’aigua en el junt.
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l’execució de junts
sempre que es just ifiqui i es supervisi per la DF.
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.
Durant l'adormiment i primer període d’enduriment del formigó cal assegurar el manteniment
de la humitat de l’element de formigó mitjançant el curat adequat i d’acord amb EHE-08.
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la
fissuració de l'element.
FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
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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.
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
OPERACIONS DE CONTROL:
OPERACIONS DE CONTROL D’EXECUCIÓ:
G38B - ARMADURES PER A RIOSTRES I BASAMENTS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o
conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació d’armadura passiva d’elements estructurals
de formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o
soldades a perfils d’acer.
S'han considerat les armadures pels elements següents:
- Fonaments
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Tallat i doblegat de l'armadura
- Neteja de les armadures
- Neteja del fons de l'encofrat
- Col·locació dels separadors
- Muntatge i col·locació de l'armadura
- Subjecció dels elements que formen l'armadura
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat
CONDICIONS GENERALS:
Per a l’elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s’ha de seguir les indicacions
de la EHE i la UNE 36831.
Els dià metres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l’especificat a la DT.
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres
substàncies que puguin perjudicar a l’acer, al formigó o a l’adherència entre ells.
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de
manera que totes les barres quedin recobertes de formigó.
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En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d’un vibrador
intern.
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció
nominal.
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d’una barra a la
següent, sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d’empalmament.
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l’armadura treballa a la màxima
càrrega.
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin
que garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor
de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1
mm.
L’armat de la ferralla s’ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de
soldadura no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir l’especificat en
l’apartat 69.4.3.1 de la EHE.
La soldadura no resistent, ha de complir l’especificat en l’artícle 69.4.3.2 de la EHE, seguint
els procediments establerts en la UNE 36832.
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la
llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha
de seguir les prescripcions de la EHE , al article 69.5.2.
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l’article 69 .5.2.5 de la
EHE amb els procediments descrits en la UNE 36832.
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de
l'armadura.
Queda prohibida la soldadura d’armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d’unió, s’han de realitzar segons les
especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s’ ha de complir
l’especificat en l’artícle 69.5.2.6 de la EHE.
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin
la seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó.
Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un
lligat simple o altre procediment idoni. En cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan
les armadures estiguin a l’encofrat.
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de
ser inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en
funció de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que
indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma.
Els sistemes auxiliars per a l’armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no
formen part de l’armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la
durabilitat de la peça.
Distà ncia lliure armadura – parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)
Recobriment en peces formigonades contra el terreny: >= 70 mm
Distància lliure barra doblegada - parament: >= 2 D
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la
peça i llargària de les barres ha de seguir les pre scripcions de la EHE, article 69.5.1.
Toleràncies d'execució:
- Llargà ria solapa: - 0 mm, + 50 mm
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- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)
- Posició:
- En series de barres paral·leles: ± 50 mm
- En estreps i cèrcols : ± b/12 mm
(on b es el costat menor de la secció de l’element)
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat
en la UNE 36831.
BARRES CORRUGADES:
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en
el cas de peces comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari
realitzar empalmaments en les armadures.
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre
equivalent es el de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que
formen el grup).
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el
diàmetre equivalent no ha de ser de més de 70 mm.
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu
comportament.
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de
l'EHE.
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.
En la zona de solapament s’ha de disposar armadures transversals amb secció igual o
superior a la secció de la barra solapada més gran.
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D mà xim, >=
1,25 granulat màxim, >= 20 mm
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de
l'armadura: >= longitud bà sica d'ancoratge (Lb)
Distància entre les barres d’un empalmament per solapa: <= 4 D
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D mà xim, >= 20
mm, >= 1,25 granulat màxim
Llargària solapa: a x Lb neta:
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de la EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de
la EHE).
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El doblegat de les armadures s’ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores
mecà niques i a velocitat constant, amb l’ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una
curvatura constant en tota la zona.
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mí nim i no han de produir
fissures ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l’especificat en
la taula 69.8.2 de la EHE-08
Els separadors han d’estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir
l’especificat en l’article 37.2.5 de la EHE. Es prohibeix l’ús de fusta o qualsevol material
residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser
metàl·lics.
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les
han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
BARRES CORRUGADES:
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.
- El pes s’obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)
L’escreix d’amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d’obra com
a increment del rendiment (1,05 kg de barra d’acer per kg de barra ferrallada, dins de
l’element compost)
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).
G38D - ENCOFRAT PER A RIOSTRES I BASAMENTS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que
formen el motlle on s’abocarà el formigó.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació del pla de recolzament
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant
- Tapat dels junts entre peces
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament
- Aplomat i anivellament de l'encofrat
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.
CONDICIONS GENERALS:
Abans dels seu muntatge s’haurà de disposar d’un projecte de la cintra on han de quedar
reflectits com a mínim:
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat
- Plànols executius de la cintra i els seus components
- Plec de prescripcions tècniques de la cintra i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs,
grapes, etc..
S’ha de disposar d’un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge de la cintra o
apuntalament on figurin els requisits per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa,
càrregues, desclavament i desmantellament.
La DF disposarà d’un certificat on es garantitzi que els seus components compleixen amb
les especificacions del plec de condicions tècniques.
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i
resistents per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni
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deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que comporta el seu
formigonament i compactació.
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte
quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han
rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi
hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col· locació d'aquests productes.
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de
junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir
per a treballar solidàriament.
Abans de l’aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les característiques del
desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigó
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilit zar vernissos
antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en
dissolució.
Els encofrats hauran de complir les característiques següents:
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d’aigua o beurada
- Resistència a las pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i forjats
- Manteniment geomètric dels panells, motllos i encofrats, amb absència d’esbombaments
fora de
toleràncies
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l’activitat
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs
ni sotragades.
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar.
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit
de l'encofrat.
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de
l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits.
Les cintres s’estabilitzaran en les dues direccions per que l’apuntalament resisteixi els
esforços horitzontals produïts durant l’execució dels forjats, poguent-se fer servir els
següents procediments:
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les
empentes
horitzontals i un 2% com a mínim de les càrregues verticals
- Transmissió d’esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i
rigidesa
suficients
- Disposició de torres de cintra a ambdues direccions i a les distàncies adients
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la
lliure retracció del formigó.
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF.
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de
formigonada la peç a, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o
d'altres causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els
costers verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar
abans dels set dies, amb les mateixes salvetats anteriors.
La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú.
En obres d'importància i que no es tingui l'experiè ncia de casos similars o quan els
perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer
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assaigs d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el
moment de desencofrat.
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar,
sense l'autorització de la DF.
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras
del parament.
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l’execució (trepants o lliscants) la DF
podrà exigir una proba sobre un prototip, prèviament a la seva utilització a l’ estructura, per
tal de poder avaluar el seu comportament durant l’execució
Si s’utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l’entumiment de les
mateixes per l’humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el
formigonament, ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per a evitar-ho es podrà
autoritzar un segellant adient
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000
- Planor:
- Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió
- Per a revestir: ± 15 mm/m
Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:
┌─────────────────────────────────────────────────────────
──────────┐
│
│Replanteig eixos │Dimensions│Aplomat │Horitzontalitat│
│
│─────────────────│
│
│
│
│
│Parcial │ Total │
│
│
│
│─────────────│────────│────────│──────────│────────│─────
──────────│
│Rases i pous │± 20 mm │± 50 mm │ - 30 mm │± 10 mm │
│
│
│
│
│ + 60 mm │
│
│
│Murs
│± 20 mm │± 50 mm │ ± 20 mm │± 20 mm │ ± 50 mm │
│Recalçats │± 20 mm │± 50 mm │ - │± 20 mm │
│
│Riostres │± 20 mm │± 50 mm │ ± 20 mm │± 10 mm │
│
│Basaments │± 20 mm │± 50 mm │ ± 10 mm │± 10 mm │
│
│Enceps
│± 20 mm │± 50 mm │ ± 20 mm │± 10 mm │
│
│Pilars
│± 20 mm │± 40 mm │ ± 10 mm │± 10 mm │
│
│Bigues
│± 10 mm │± 30 mm │ ± 0,5 % │ ± 2 mm │
│
│Llindes
│ - │ - │ ± 10 mm │ ± 5 mm │
│
│Cèrcols
│ - │ - │ ± 10 mm │ ± 5 mm │
│
│Sostres
│± 5mm/m │± 50 mm │ - │ - │
│
│Lloses
│ - │± 50 mm │ - 40 mm │ ± 2 % │ ± 30 mm/m │
│
│
│
│ + 60 mm │
│
│
│Membranes │ - │± 30 │ - │ - │
│
│Estreps
│ - │± 50 mm │ ± 10 mm │± 10 mm │
│
└─────────────────────────────────────────────────────────
──────────┘
MOTLLES RECUPERABLES:
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la
secció dels nervis de l'estructura.
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis
formigonats.
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar.
FORMIGÓ PRETENSAT:
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Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que
els eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges.
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i
han de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de
l'esforç de pretesat al formigó.
El descintrat és realitzarà d’ acord amb el programa previst, que haurà d’estar d’acord amb
el tesat
de les armadures
FORMIGÓ VIST:
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser
llises, sense rebaves ni irregularitats.
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre
procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades.
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que
absorbeixi l’aigua continguda al formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les
armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja
construïdes.
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les
condicions en que s'han d'utilitzar.
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i
qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura.
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver
patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la
seva forma correcta.
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de
fer una revisió total de l'encofrat.
El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu.
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i
mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què
s'ha formigonat cada element.
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.
El desencofrat i descintrat no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la resistència
necessària per suportar amb seguretat i sense excesives deformacions els esforços als que
estarà sotmés amb posterioritat
Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui
impedir el lliure moviment de les juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les
articulacions
No es retirarà cap puntal sense l’autorització prèvia de la DF.
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l’impacte
dels sotaponts i puntals als forjats
ELEMENTS VERTICALS:
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la
part inferior de l'encofrat.
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la
compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i
horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària.
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En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements
verticals d'esveltesa més gran de 10.
ELEMENTS HORITZONTALS:
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb
la contrafletxa necessà ria per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una
lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de la
llum.
Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al
terreny o a forjats alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal asegurar que no
assentaran
Els puntals s’han de travar en dues direccions perpendiculars
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat
senzill
Als ponts s’haurà d’assegurar que les deformacions de la cintra durant el formigonat no
afecti negativament a altres parts de l’estructura executades amb anterioritat
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones
impermeabilitzades o plàstics.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte
amb el formigó.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i acondicionament
dels elements utilitzats.
La superfí cie corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb
els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, l’amidament inclou l’encofrat necessari per a conformar el
perí metre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l’encofrat
necessari per a conformar el perímetre dels forats.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón
estructural (EHE-08).
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
G3J - GABIONS I ESCULLERES
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació d’estructures de pedra o blocs irregulars de formigó, per tal d’ estabilitzar talussos
o fer defenses marítimes o fluvials.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Gabions reblerts amb pedra d’aportació o amb pedra extreta del lloc on es fan
- Esculleres amb blocs de pedra sobre fons no submergit
- Esculleres amb blocs de pedra sobre fons submergit
- Esculleres amb blocs de formigó, cúbics o en formes d’estrella
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- Concertat de les pedres de la superfície de l’escullera
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Estructures de gabions:
- Replanteig dels gabions
- Preparació de la base
- Estesa de la caixa de tela metàl·lica
- Ancoratge de la base de la caixa
- Reblert de la caixa amb pedra triada de la vora de l’obra o subministrada segons el cas
- Apuntalament dels costats de la caixa durant la construcció
- Tancat i lligat final
- Neteja i retirada de runa i material sobrant
Esculleres sobre fons no submergit:
- Replanteig de l’escullera
- Preparació de la base
- Subministrament i col·locació de les pedres
- Retirada de runa i material sobrant
Esculleres sobre fons submergit:
- Replanteig de l’escullera
- Protecció de la zona de treball
- Subministrament dels blocs
- Transport fins al lloc de col·locació
- Col·locació dels blocs
- Retirada de runa i material sobrant
Concertat d’escullera:
- Manipulació dels blocs prèviament col·locats, amb maquinària adequada
- Rebliment dels forats amb blocs de grandària més petita, fins a 1/3 del pes especificat
ESTRUCTURA DE GABIONS:
Estructura de caixes formades amb tela metàl·lica de filferro de torsió triple d'acer
galvanitzat en calent, reblertes amb pedra natural o grava de pedrera, triada a l'obra, o
d'aportació.
Ha de tenir la secció prevista a la DT.
Ha de ser estable.
Les cares han de ser planes i les arestes rectes.
El gabió ha de tenir totes les cares tancades amb tela metàl·lica.
Les arestes han d'estar reforçades amb filferro de diàmetre igual o superior a 1,25 el
diàmetre de la malla.
Ha d'estar lligat als gabions del costat i de sota amb filferro de les mateixes característiques.
Si està col·locat a sobre d'un altre gabió, no han de coincidir els junts verticals.
Les pedres han de ser de la grandària indicada a la DT i en tot cas de diàmetre superior al
pas de malla.
Han de resistir l'acció de l'aigua i els agents atmosfèrics sense alteracions físiques ni
químiques.
Coeficient de desgast (E. Los Angeles NLT-149): < 50%
Capacitat d'absorció d'aigua (en pes): <= 2%
Toleràncies d'execució:
- Llargària: ± 3%
- Amplària: ± 3%
- Alçària: ± 5%
ESCULLERA:
Estructura formada per blocs de pedra o formigó, classificats per grandària, dipositats de
forma irregular.
Ha de tenir la secció prevista a la DT.
Ha de ser estable.
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Els blocs han d'estar col·locats i han de tenir la grandària especificada per la DT.
Com a mínim el 70% dels blocs de pedra han de tenir el pes indicat a la DT.
Les pedres han de tenir el diàmetre equivalent especificat a la DT.
Els blocs han d’estar col·locats de manera que no coincideixin els junts verticals.
El front ha de ser uniforme, no han d’ haver-hi blocs sobresortits o enfonsats respecte la
superfície general d’acabat.
Toleràncies d'execució:
- Llàrgaria: ± 3%
- Amplària: ± 3%
- Planor: - 120 mm, + 300 mm
- Alçària: ± 5%
L’ amplada i el gruix de les capes, no han de ser inferiors als valors previstos de projecte
corresponents a la cota de treball.
En el cas que serveixi de recolzament a blocs acròpods:
- Defectes localitzat amidats verticalment respecte del perfil teòric: <= 1/6 alçària dels blocs
de la coraça
- Promig sobre tres perfils reals distants 10 m: <= 1/10 alçària dels blocs de la coraça
El conjunt dels defectes localitzats no ha de donar toleràncies promig superiors a les
esmentades anteriorment.
CONCERTAT D’ESCULLERA:
Les cares vistes dels blocs han de coincidir amb el pla del talú s definit en el projecte, sense
arestes ni pics que sobrepassin aquesta superfície.
Hi haurà continuïtat entre blocs del pes especificat, de manera que un bloc sempre sigui
col·lateral amb un mí nim de dos que tinguin un pes especificat.
Els forats han d'estar omplerts amb pedres de mida més petita, que es falcaran amb força,
de manera que el conjunt quedi massís i que la escullera resulti amb el suficient travament.
Les cares vistes han de tenir una superfície sensiblement plana i regular.
El percentatge de cares vistes que pertanyin a blocs del pes mínim especificat ha de ser, en
superfície:
- Pes de la escullera < 1 t: >= 80%
- Pes de la escullera entre 1 i 2 t: >= 75%
- Pes de la escullera > 2 t: >= 70%
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
ESTRUCTURA DE GABIONS:
Abans de començar la col·locació ha d'estar preparada la seva base segons les indicacions
de la DT.
El fons de la malla s'ha d'ancorar a la base amb barres de ferro col·locades a les
cantonades.
Les cares més llargues de la malla s'han d'apuntalar amb taulons per evitar deformacions.
Els costats més llargs del gabió s'han de lligar entre ells amb tirants de filferro cada 33 cm
d'alçària, i amb separacions horitzontals de 50 cm.
Les pedres s'han de col·locar deixant el nombre de forats més petit possible, i posant les
més grosses als paraments.
ESCULLERA:
Ha d’haver-hi coincidència entre el material transportat i el document d’ identificació expedit
a la pedrera.
Els llocs de descàrrega s’han d’ajustar als previstos en la DT.
Abans de començar la col·locació ha d'estar preparada la seva base segons les indicacions
de la DT.
Si l'escullera és de blocs prefabricats de formigó, no es permet l'abocament dels blocs.
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L'edat mínima dels blocs en el moment de la seva col·locació ha de ser de 28 dies.
En esculleres sobre fons no submergit de pedra natural, el material s’ha de col·locar segons
les seccions transversals indicades al Projecte, i de manera que no es formin segregacions
a l’escullera. L’ abocada de material ha de ser a una altura inferior a 30 cm, i un cop
col·locat, no ha de presentar zones mal consolidades o amb direccions preferents.
Cada bloc ha d'estar ben assentat i a la posició correcta abans de col·locar-ne d'altres.
En els massissos de fonamentació de murs de blocs, la part superior de la banqueta s'ha
d'enrasar, massissant-se els forats amb material disposat de forma que es proporcioni als
blocs la fonamentació més regular possible.
ESCULLERA DE BLOCS DE PEDRA SOBRE FONS SUBMERGIT:
Prè viament a l'abocada de l'escullera situada per sota de la cota +2, s'ha de col·locar una
xarxa subjecta a boies en ambdós costats del dic i per davant del front d'avanç , amb la
finalitat de no permetre que fustes, plàstics o qualsevol altre element estrany flotant surti fora
de la zona de les obres. Periòdicament s'han de retirar aquells elements que flotin en els
recintes limitats per les xarxes.
Les esculleres s'han d'abocar directament amb gànguils, barcasses basculants o grues de
suficient llargària, ajustant-se a les dimensions i talussos indicats en els plànols.
Abans de procedir a l'abocada d'un mantell de recobriment, s'ha de procedir a pendre perfils
de la part de la obra sobre la que ha de descansar aquest mantell.
Les esculleres dels mantells exteriors de recobriment s'han de col·locar de manera que
entre els blocs hi hagi la màxima travada i el menor nombre de forats possibles, que no es
podran reomplir amb cantells ni blocs de menor pes.
La plataforma de treball ha de quedar protegida en tota la seva longitud excepte l'avanç,
d'acord amb una cadència dels successius mantells. L'avanç s'ha de reforçar davant la
possibilitat de successius mantells.
Les esculleres s'han d'abocar de forma desordenada amb l'objectiu de que existeixi la
màxima percolació possible i es disipi la energia de les onades.
L'execució de l'obra s'ha de fer avançant una secció completa, a excepció del desfassament
entre les diferents classes d'escullera, que ha de ser:
- Entre el nucli i el mantell successiu, entre 7 i 10 m
- Entre dos mantells consecutius, entre 10 i 13 m
- Si l'escullera té el seu origen en una ja existent, abans de començar l'abocada de
l'escullera sense classificar s'ha de retirar les pedres dels mantells superiors en les seves
zones d'entroncament per donar continuïtat als nuclis finals
CONCERTAT D’ESCULLERA:
No hi ha condicions específiques del procés d'execució.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ESTRUCTURA DE GABIONS:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
Si la partida d'obra és sense subministrament del reblert, la partida inclou la feina d'aportació
i selecció de la pedra dels voltants de l'obra.
ESCULLERA MARÍTIMA DE PEDRA NATURAL:
t de pes realment col·locat segons les especificacions de la DT, determinades en la bàscula
per als camions, pesant-los abans i despré s de descarregar.
S'establirà un sistema que identifiqui clarament les tares del vehicles utilitzats a l'obra.
Les esculleres arrossegades pels temporals durant l'execució de les obres han d'anar per
compte del contratista.
No s'ha de comptabilitzar l'eliminació de les esculleres que hagin estat desplaçades fora del
perfil.
ESCULLERA DE PEDRA NATURAL SOBRE FONS NO SUBMERGIT O ESCULLERA DE
BLOCS PREFABRICATS:
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m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
Inclou el pagament de llicències de disposició de la ubicació definitiva.
CONCERTAT D’ESCULLERA:
m3 del volum de l’escullera realment concertat, amidat sobre perfil indicat a la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
CONCERTAT D’ESCULLERA:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
ESTRUCTURA DE GABIONS I ESCULLERES:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL EN ESCULLERES DE FONS NO SUBMERGIT DE PEDRA
NATURAL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Aprovació dels mitjans i mètodes d’execució utilitzats pel contractista.
- Control i classificació del material transportat i comprovació de les zones de descarrega.
- Contrastar el material transportat amb l’indicat al document d’identificació expedit a la
pedrera.
- Control diari del material col·locat.
- Determinació de coordenades i cotes, en perfils cada 20 m, de l’ obra executada per tal de
conèixer la geometria global assolida així com el gruix de les diferents capes de material.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’han de seguir els criteris que, en cada cas, determini la DF.
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN
ESCULLERES DE FONS NO SUBMERGIT DE PEDRA NATURAL:
Si els mitjans utilitzats no s’ajusten als previstos, no s’ha d’autoritzar l’inici dels treballs o
s’hauran d’aturar fins que es compleixin les condicions pactades.
Si s’observa que el material transportat no és l’indicat al document d’ identificació que porta
el camió, se l’haurà de classificar amb la categoria de pedra que correspongui realment al
material transportat. Si no es pot classificar dins d’alguna de les grandàries utilitzades a
l’obra, s’haurà de rebutjar el camió sense autoritzar-ne la descarrega i a més, s’haurà de
doblar el nombre de camions controlats fins que no es detectin errors al llarg d’una setmana.
No es poden admetre procediments de posada en obra que provoquin segregacions a
l’escullera, ni danys al talús, capa de filtre o geotèxtil. Qualsevol geotèxtil perjudicat durant
aquestes operacions, ha de ser reparat o substituït a càrrec del Contractista.
Si es detecten zones mal executades, s’hauran de corregir abans de continuar els treballs i
si cal s’hauran de modificar els processos d’execució.
G3Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A FONAMENTS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
G3Z112Q1.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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Formació de capa de neteja i anivellament, mitjançant l’abocada de formigó al fons de les
rases o dels pous de fonamentació prèviament excavats.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja, refinat i preparació de la superfície del fons de l'excavació
- Situació dels punts de referència dels nivells
- Abocada i estesa del formigó
- Curat del formigó
CONDICIONS GENERALS:
La superfície ha de ser plana i anivellada.
Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment.
La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm.
Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima
del granulat.
El formigó no ha de tenir disgregacions ni buits a la massa.
Gruix de la capa de formigó: >= 10 cm
Toleràncies d'execució:
- Gruix de la capa: - 30 mm
- Nivell: +20 / - 50 mm
- Planor: ± 16 mm/2 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
L’acabat del fons de la rasa o pou, s’ha de fer immediatament abans de col·locar el formigó
de neteja. Si ha de passar un temps entre l’excavació i l’abocada del formigó, cal deixar els
10 o 15 cm finals del terreny sense extreure, i fer l’acabat final del terreny just abans de fer
la capa de neteja.
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.
El formigonament s'ha d'aturar, com a norma general, en cas de pluja o quan es preveu que
durant les 48 hores següents la temperatura pot ser inferior a 0°C.
El formigó s'ha de col·locar abans d'iniciar l'adormiment.
L'abocada s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón
estructural (EHE-08).
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Observació de la superfície sobre la que s’ha d’ estendre la capa de neteja.
- Inspecció del procés de formigonat amb control de la temperatura ambient.
- Control de les condicions geomètriques d’ acabat (gruix, nivell i planor).
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les operacions de control s’han de realitzar segons les indicacions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
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No es podrà iniciar el formigonat d’un element sense la corresponent aprovació de la DF.
La correcció dels defectes observats ha d’anar a càrrec del contractista.
G4 - ESTRUCTURES
G45 - FORMIGONAT D'ESTRUCTURES, TÚNELS I ALTRES ELEMENTS
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:
- Pilars
- Bigues
- Estreps
- Sostres amb elements resistents industrialitzats
- Sostres nervats unidireccionals
- Sostres nervats reticulars
- Lloses i bancades
- Membranes i voltes
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 EHE08 , en especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37
de la EHE-08) en funció de les classes d'exposició.
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements
de l'encofrat ni d'altres.
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense
regalims, taques, o elements adherits.
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la
massa de formigó sense que es toquin entre elles.
La resistència característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE-08
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l’article 5 de l'annex 11 de la
norma EHE-08.
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat
en la UNE 36831.
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres,
buits d'ascensor, passos d’instal·lacions , etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF.
FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES:
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Toleràncies d'execució:
- Verticalitat de línies i superficies (H alçaria del punt considerat):
- H <= 6 m: ± 24 mm
- 6 m < H <= 30 m: ± 4H, ± 50 mm
- H >= 30 m: ± 5H/3, ± 150 mm
- Verticalitat, arestes exteriors i junts de dilatació vistos (H alçaria del punt considerat):
- H <= 6 m: ± 12 mm
- 6 m < H <= 30 m: ± 2H, ± 24 mm
- H >= 30 m: ± 4H/5, ± 80 mm
- Desviacions laterals:
- Peces: ± 24 mm
- Junts: ± 16 mm
- Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals): ± 20 mm
- Secció transversal (D: dimensió considerada):
- D <= 30 cm: + 10 mm, - 8 mm
- 30 cm < D <= 100 cm: + 12 mm, - 10 mm
- 100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm
- Desviació de la cara encofrada respecte el pla teòric:
- Arestes exteriors pilars vistos i junts en formigó vist: ± 6 mm/3 m
- Resta d'elements: ± 10 mm
Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5.3 de l'annex 11 de la norma EHE-08.
SOSTRES D'ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS:
Gruix de la capa de compressió:
- Sobre biguetes: 40 mm
- Sobre peces d’entrebigat ceràmiques o de morter de ciment: 40 mm
- Sobre peces d’entrebigat de poliestiré: 50 mm
- Sobre peces d’entrebigat si l’acceleració sísmica>=0.16g: 50 mm
- Sobre lloses alveolars pretensades: 40 mm
Toleràncies d'execució:
- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals:
- Acabat reglejat mecànic: ± 12 mm/3 m
- Acabat mestrejat amb regla: ± 8 mm/3 m
- Acabat llis: ± 5 mm/3 m
- Acabat molt llis: ± 3 mm/3 m
- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm
SOSTRES NERVATS UNIDIRECCIONALS:
Gruix de la capa de compressió:
- Sobre peces d’entrebigat ceràmiques o de morter de ciment: 40 mm
- Sobre peces d’entrebigat de poliestiré: 50 mm
- Sobre peces d’entrebigat si l’acceleració sísmica>=0.16g: 50 mm
Toleràncies d'execució:
- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals:
- Acabat reglejat mecànic: ± 12 mm/3 m
- Acabat mestrejat amb regla: ± 8 mm/3 m
- Acabat llis: ± 5 mm/3 m
- Acabat molt llis: ± 3 mm/3 m
- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm
SOSTRES NERVATS RETICULARS:
Gruix capa superior : >= 5 cm i haurà de portar armat de repartiment en malla
Separació entre eixos de nervis < 100cm
Toleràncies d'execució:
- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals:
- Acabat reglejat mecànic: ± 12 mm/3 m
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- Acabat mestrejat amb regla: ± 8 mm/3 m
- Acabat llis: ± 5 mm/3 m
- Acabat molt llis: ± 3 mm/3 m
- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
FORMIGONAMENT:
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament
la part afectada.
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >=
5°C.
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de
suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a
0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització
de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a
poder verificar la resistència realment assolida.
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua
del formigó.
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures
col·locades en posició definitiva.
La DF comprovarà l’ausencia de defectes significatius en la superficie de formigó. En cas de
considerar els defectes inadmisibles d’acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti
una compactació completa de la massa
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig
prèviament al formigonament.
No pot transcórrer mé s d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a
menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre
ells.
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de
la mescla i de manera que s’ eliminin forats i s’eviti la segregació.
S’ha de garantitzar que durant l’abocat i compactat del formigó no es produeixen
desplaçaments de l’armadura.
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i
assenti el formigó.
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la
continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonament del junt.
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter,
deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes
corrosius.
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d’aigua en el junt.
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l’execució de junts
sempre que es just ifiqui i es supervisi per la DF.
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.
Durant l'adormiment i primer període d’enduriment del formigó cal assegurar el manteniment
de la humitat de l’element de formigó mitjançant el curat adequat i d’acord amb EHE-08.
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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 LLEUGER:
Per realitzar una compactació correcte del formigó lleuger es reduirà la separació entre
posicions consecutives dels vibradors al 70% de la utilitzada per a un formigó convencional
S’evitarà que el granulat lleuger suri com a conseqüència d’un excessiu vibrat.
L’acabat superficial de la cara on s’aboqui el formigó es realitzarà mitjançant eines adients
que garanteixin que el granulat s’introdueixi a la massa de formigó i quedi recobert per la
beurada
ESTREPS:
Abans d'acabar-se l'adormiment s'han de retirar 2 cm de la capa superior deixant el granulat
gros parcialment vist, però no després.
Si sobre de l'element es recolzen altres estructures, s'ha d'esperar al menys dues hores
abans d'executar-los per tal que el formigó de l'element hagi assentat.
SOSTRES D'ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS:
Les peces entre bigues o nervis, han de tenir la humitat necessària per tal que no
absorbeixin l'aigua del formigó.
Les superfícies de peces de formigó prefabricades han d’estar ben humitejades en el
moment del formigonat
En cas d’emprar-se peces ceràmiques s’ha de regar generosament.
L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element.
El formigonament dels nervis i de la capa de compressió dels sostres s'ha de realitzar
simultàniament.
S'ha de fer des d'una alçària inferior a 1 m i en el sentit dels nervis, sense que es produeixin
disgregacions. S'ha d'evitar la desorganització de les armadures, de les malles i d'altres
elements del sostre.
En el formigonat de lloses alveolars s’ha de compactar el formigó de junts amb un vibrador
que pugui penetrar en l’ ample d’aquests, excepte s’utilitza formigó autocompactant
LLOSES:
Si l'element és pretesat no s'han de deixar més junts que els previstos explícitament a la DT.
Cas que s'hagi d'interrompre el formigonament, els junts han de ser perpendiculars a la
resultant del traçat de les armadures a ctives, i no es tornarà a formigonar fins que la DF els
hagi examinat.
Si l'element és pretesat, i no s’utilitza formigó autocompactant, s'ha de vibrar amb especial
cura la zona d'ancoratges.
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).
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
OPERACIONS DE CONTROL D’EXECUCIÓ:
G45C - FORMIGONAT DE LLOSES
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Formigonament d'elements estructurals superficials, amb formigó de central o elaborat a
l'obra en planta dosificadora i abocat des de camió, amb bomba o amb cubilot.
S'han considerat els elements estructurals següents:
- Sostres amb elements resistents industrialitzats
- Sostres nervats unidireccionals
- Sostres nervats reticulars
- Lloses i bancades
- Membranes i voltes
S'han considerat els tipus de formigó següents:
- Resistència: HA-25, HA-30, HA-35
- Consistència: seca, plàstica, tova i fluida
- Grandària màxima del granulat: 10 mm, 20 mm i 40 mm
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Humectació de l'encofrat
- Abocada del formigó
- Compactació del formigó mitjançant vibratge
- Reglejat i anivellament de la cara superior del sostre
- Cura del formigó
- Retirada dels apuntalaments i dels encofrats i entrada en càrrega segons el pla previst
- Protecció del sostre de qualsevol acció mecànica no prevista en el càlcul
CONDICIONS GENERALS:
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE,
en especial les que fan referència a la seva durabilitat (art.8.2 i 37 de la EHE) en funció de
les classes d'exposició.
El formigó col.locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la D.T.
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements
de l'encofrat ni d'altres.
Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'han de reparar de seguida, prèvia
aprovació de la D.F.
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense
regalims, taques, o elements adherits.
Resistència característica estimada del formigó (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x Fck
Assentament en el con d'Abrams:
+---------------------------+
¦Consistència ¦Assentament ¦
¦
¦ (cm)
¦
¦-------------¦-------------¦
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¦ Seca ¦ 0-2
¦
¦ Plàstica ¦ 3-5
¦
¦ Tova ¦ 6-9
¦
¦ Fluida ¦ 10-15 ¦
+---------------------------+
Toleràncies d'execució:
- Consistència:
- Seca: Nul.la
- Plàstica o tova: ± 1 cm
- Fluida: ± 2 cm
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en els articles 5.3 i 5.4 de l'annex 10
de la norma EHE.
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat
en la UNE 36-831.
SOSTRES D'ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS:
Gruix de la capa de compressió:
- Sobre biguetes: 40 mm
- Sobre peces d'entrebigat ceràmiques o de morter de ciment: 40 mm
- Sobre peces d'entrebigat de poliestiré: 50 mm
- Sobre peces d'entrebigat si l'acceleració sísmica>=0.16g: 50 mm
- Sobre lloses alveolars pretensades: 40 mm
Toleràncies d'execució:
- Planor: ± 5 mm/2 m, ± 15 mm/total
- Separació entre els eixos dels nervis: ± 5 mm/m
- Desviació dels nervis: ± 5 mm/m
- Amplària dels nervis: + 10 mm, - 5 mm
- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 5 mm
SOSTRES NERVATS UNIDIRECCIONALS:
Gruix de la capa de compressió:
- Sobre biguetes: 40 mm
- Sobre peces d'entrebigat ceràmiques o de morter de ciment: 40 mm
- Sobre peces d'entrebigat de poliestiré: 50 mm
- Sobre peces d'entrebigat si l'acceleració sísmica>=0.16g: 50 mm
- Sobre lloses alveolars pretensades: 40 mm
Toleràncies d'execució:
- Planor: ± 5 mm/2 m, ± 15 mm/total
- Distància entre els eixos dels nervis: ± 5 mm/m, ± 50 mm/total
- Desviació dels nervis: ± 5 mm/m
- Amplària dels nervis: + 30 mm, - 10 mm
- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 5 mm
SOSTRES NERVATS RETICULARS:
Gruix de la capa de compressió:
- Sostres amb blocs alleugerants permanents: >= 5 cm
- Sostres amb motlles recuperables: >= 5 cm, >= 1/10 llum lliure entre nervis
- Planor: ± 5 mm/2 m, ± 15 mm/total
- Distància entre els eixos dels nervis: ± 5 mm/m, ± 50 mm/total
- Desviació dels nervis: ± 5 mm/m
- Amplària dels nervis vistos: ± 10 mm
- Amplària dels nervis ocults: + 30 mm, - 10 mm
- Dimensions dels àbacs : ± 20 mm
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- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 5 mm
LLOSES:
Toleràncies d'execució:
- Replanteig total dels eixos: ± 20 mm
- Replanteig de les cotes: ± 15 mm
- Planor dels paraments vistos: ± 6 mm/2 m
- Planor dels paraments ocults: ± 25 mm/2 m
- Dimensions de la llosa: ± 20 mm
- Distància entre junts: ± 50 mm
- Amplària dels junts: ± 3 mm
- Gruix: + 10 mm, - 5 mm
MEMBRANES:
Toleràncies d'execució:
- Replanteig total dels eixos: ± 20 mm
- Replanteig de les cotes: ± 15 mm
- Planor dels paraments vistos: ± 6 mm/2 m
- Planor dels paraments ocults: ± 25 mm/2 m
- Dimensions de la secció: ± 20 mm
- Distància entre junts: ± 50 mm
- Amplària dels junts: ± 3 mm
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de
suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a
0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització
de la D.F. En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a
poder verificar la resistència realment assolida.
El formigonament s'ha de suspendre en cas de vent fort.
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament
la part afectada.
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C.
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua
del formigó.
Les peces entre bigues o nervis, han de tenir la humitat necessària per tal que no
absorbeixin l'aigua del formigó.
Les superfícies de peces de formigó prefabricades han d'estar ben humitejades en el
moment del formigonat
En cas d'emprar-se peces ceràmiques s'ha de regar generosament
El formigó s'ha de col.locar a l'obra abans que comenci a adormir-se.
No s'ha de formigonar sense la conformitat de la D.F., un cop hagi revisat la posició de les
armadures i demés elements ja col.locats.
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la D.F. ha d'aprovar la instal.lació de bombeig
prèviament al formigonament.
S'ha de fer des d'una alçària inferior a 1 m i en el sentit dels nervis, sense que es produeixin
disgregacions. S'ha d'evitar la desorganització de les armadures, de les malles i d'altres
elements del sostre.
No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a
menys que la D.F. ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.
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No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre
ells.
Si l'abocada es fa des de camió o amb cubilot, ha de ser lenta per evitar la segregació i el
rentat de la mescla ja abocada.
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i
assenti el formigó. Alhora s'ha de vibrar enèrgicament.
L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element.
El formigonament dels nervis i de la capa de compressió dels sostres s'ha de realitzar
simultàniament.
En el formigonat de lloses alveolars s'ha de compactar el formigó de junts amb un vibrador
que pugui penetrar en l'ample d'aquests
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la
continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la D.F.
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la D.F. abans del formigonat del junt.
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter,
deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes
corrosius.
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar.
Quan la interrupció hagi estat superior a 48 h s'ha de recobrir el junt amb resina epoxi.
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del
vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es
produeixin disgregacions.
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades
i als paraments.
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu anivellament.
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir
humides les superfícies del formigó. Aquest procés ha de ser com a mínim de:
- 7 dies en temps humit i condicions normals
- 15 dies en temps calorós i sec, o quan la superfície de l'element estigui en contacte amb
aigües o filtracions agressives
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la
fissuració de l'element.
LLOSES I MEMBRANES:
Si l'element és pretensat no s'han de deixar més junts que els previstos explícitament a la
D.T. Cas que s'hagi d'interrompre el formigonament, els junts han de ser perpendiculars a la
resultant del traçat de les armadures actives, i no es tornarà a formigonar fins que la D.F. els
hagi examinat.
Si l'element és pretensat s'ha de vibrar amb especial cura la zona d'ancoratges.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T. i amb aquelles modificacions i
singularitats acceptades prèviament i expressament per la D.F.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural"
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y
Puentes." Amb les esmenes aprovades per les Ordres Ministerials. (BOE 29 del 3-2-1988,
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BOE 118 del 18-5-1989, BOE 242 del 9-10-1989, BOE 19 del 22-1-2000, BOE 24 del 28-12000, BOE 56 del 6-3-2002, BOE 139 del 11-6-2002).
SOSTRES UNIDIRECCIONALS:
EFHE Real Decreto 642/2002 de 5 de Julio, por el que se aprueba la Instrucción para el
proyecto y la ejecución de Forjados unidireccionales de Hormigón Estructural realizados con
elementos prefabricados (EFHE)
G4D - ENCOFRATS
G4DF - ENCOFRATS PER A ESTREPS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
G4DF2103.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que
formen el motlle on s’abocarà el formigó.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació del pla de recolzament
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant
- Tapat dels junts entre peces
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament
- Aplomat i anivellament de l'encofrat
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.
CONDICIONS GENERALS:
Abans dels seu muntatge s’haurà de disposar d’un projecte de la cintra on han de quedar
reflectits com a mínim:
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat
- Plànols executius de la cintra i els seus components
- Plec de prescripcions tècniques de la cintra i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs,
grapes, etc..
S’ha de disposar d’un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge de la cintra o
apuntalament on figurin els requisits per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa,
càrregues, desclavament i desmantellament.
La DF disposarà d’un certificat on es garantitzi que els seus components compleixen amb
les especificacions del plec de condicions tècniques.
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i
resistents per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni
deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que comporta el seu
formigonament i compactació.
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte
quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han
rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi
hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col· locació d'aquests productes.
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El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de
junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir
per a treballar solidàriament.
Abans de l’aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les característiques del
desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigó
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilit zar vernissos
antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en
dissolució.
Els encofrats hauran de complir les característiques següents:
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d’aigua o beurada
- Resistència a las pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i forjats
- Manteniment geomètric dels panells, motllos i encofrats, amb absència d’esbombaments
fora de
toleràncies
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l’activitat
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs
ni sotragades.
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar.
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit
de l'encofrat.
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de
l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits.
Les cintres s’estabilitzaran en les dues direccions per que l’apuntalament resisteixi els
esforços horitzontals produïts durant l’execució dels forjats, poguent-se fer servir els
següents procediments:
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les
empentes
horitzontals i un 2% com a mínim de les càrregues verticals
- Transmissió d’esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i
rigidesa
suficients
- Disposició de torres de cintra a ambdues direccions i a les distàncies adients
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la
lliure retracció del formigó.
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF.
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de
formigonada la peç a, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o
d'altres causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els
costers verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar
abans dels set dies, amb les mateixes salvetats anteriors.
La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú.
En obres d'importància i que no es tingui l'experiè ncia de casos similars o quan els
perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer
assaigs d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el
moment de desencofrat.
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar,
sense l'autorització de la DF.
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras
del parament.
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En encofrats amb possibilitat de moviment durant l’execució (trepants o lliscants) la DF
podrà exigir una proba sobre un prototip, prèviament a la seva utilització a l’ estructura, per
tal de poder avaluar el seu comportament durant l’execució
Si s’utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l’entumiment de les
mateixes per l’humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el
formigonament, ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per a evitar-ho es podrà
autoritzar un segellant adient
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000
- Planor:
- Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió
- Per a revestir: ± 15 mm/m
Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:
┌─────────────────────────────────────────────────────────
──────────┐
│
│Replanteig eixos │Dimensions│Aplomat │Horitzontalitat│
│
│─────────────────│
│
│
│
│
│Parcial │ Total │
│
│
│
│─────────────│────────│────────│──────────│────────│─────
──────────│
│Rases i pous │± 20 mm │± 50 mm │ - 30 mm │± 10 mm │
│
│
│
│
│ + 60 mm │
│
│
│Murs
│± 20 mm │± 50 mm │ ± 20 mm │± 20 mm │ ± 50 mm │
│Recalçats │± 20 mm │± 50 mm │ - │± 20 mm │
│
│Riostres │± 20 mm │± 50 mm │ ± 20 mm │± 10 mm │
│
│Basaments │± 20 mm │± 50 mm │ ± 10 mm │± 10 mm │
│
│Enceps
│± 20 mm │± 50 mm │ ± 20 mm │± 10 mm │
│
│Pilars
│± 20 mm │± 40 mm │ ± 10 mm │± 10 mm │
│
│Bigues
│± 10 mm │± 30 mm │ ± 0,5 % │ ± 2 mm │
│
│Llindes
│ - │ - │ ± 10 mm │ ± 5 mm │
│
│Cèrcols
│ - │ - │ ± 10 mm │ ± 5 mm │
│
│Sostres
│± 5mm/m │± 50 mm │ - │ - │
│
│Lloses
│ - │± 50 mm │ - 40 mm │ ± 2 % │ ± 30 mm/m │
│
│
│
│ + 60 mm │
│
│
│Membranes │ - │± 30 │ - │ - │
│
│Estreps
│ - │± 50 mm │ ± 10 mm │± 10 mm │
│
└─────────────────────────────────────────────────────────
──────────┘
MOTLLES RECUPERABLES:
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la
secció dels nervis de l'estructura.
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis
formigonats.
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar.
FORMIGÓ PRETENSAT:
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que
els eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges.
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i
han de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de
l'esforç de pretesat al formigó.
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El descintrat és realitzarà d’ acord amb el programa previst, que haurà d’estar d’acord amb
el tesat
de les armadures
FORMIGÓ VIST:
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser
llises, sense rebaves ni irregularitats.
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre
procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades.
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que
absorbeixi l’aigua continguda al formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les
armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja
construïdes.
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les
condicions en que s'han d'utilitzar.
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i
qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura.
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver
patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la
seva forma correcta.
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de
fer una revisió total de l'encofrat.
El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu.
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i
mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què
s'ha formigonat cada element.
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.
El desencofrat i descintrat no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la resistència
necessària per suportar amb seguretat i sense excesives deformacions els esforços als que
estarà sotmés amb posterioritat
Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui
impedir el lliure moviment de les juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les
articulacions
No es retirarà cap puntal sense l’autorització prèvia de la DF.
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l’impacte
dels sotaponts i puntals als forjats
ELEMENTS VERTICALS:
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la
part inferior de l'encofrat.
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la
compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i
horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària.
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements
verticals d'esveltesa més gran de 10.
ELEMENTS HORITZONTALS:
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb
la contrafletxa necessà ria per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una
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lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de la
llum.
Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al
terreny o a forjats alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal asegurar que no
assentaran
Els puntals s’han de travar en dues direccions perpendiculars
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat
senzill
Als ponts s’haurà d’assegurar que les deformacions de la cintra durant el formigonat no
afecti negativament a altres parts de l’estructura executades amb anterioritat
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones
impermeabilitzades o plàstics.

- Neteja i preparació de la superfície
- Aplicació de la emprimació, en el seu cas
- Aplicació successiva, amb els intervals d’assecat, de les capes necessàries del producte
CONDICIONS GENERALS:
La capa d’impermeabilització s’ha d’aplicar als llocs indicats als plànols o ordenats per la DF.
El recobriment aplicat ha de formar una capa uniforme i contínua, que ha de cobrir tota la
superfície a impermeabilitzar.
Ha de quedar ben adherit al suport.
No s’ha d’apreciar a simple vista defectes en el recobriment (bombolles, cràters, cococons
sense reblir ni fissures).
Ha de tenir la dotació prevista.
El gruix total del recobriment, el nombre de capes i la forma d'aplicació han de ser les
definides a la DT o en el seu defecte, les especifcades per la DF.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte
amb el formigó.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i acondicionament
dels elements utilitzats.
La superfí cie corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb
els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, l’amidament inclou l’encofrat necessari per a conformar el
perí metre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l’encofrat
necessari per a conformar el perímetre dels forats.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón
estructural (EHE-08).
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
G7 - IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS
G78 - IMPERMEABILITZACIONS AMB PRODUCTES AMORFS
G781 - PINTAT SOBRE FORMIGÓ EN PARAMENTS VERTICALS, AMB EMULSIONS
BITUMINOSES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
G7811100.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Execució d'una capa de cobertura per a impermeabilització de paraments horitzontals o
verticals, mitjançan l’ aplicació d’un producte líquid.
S'han considerat els materials següents:
- Impermeabilització d'elements de formigó mitjançant emulsió bituminosa.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
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CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs en el cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és superior a 50
km/h.
S’ha de respectar els intervals de temperatura d’aplicació i els marges d’humitat relativa de
l’aire, indicats per el fabricant.
Les aigües superficials que poden afectar els treballs s'han de desviar i conduir a fora de
l'àrea a impermeabilitzar.
Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir
abans de l'execució.
El suport a impermeabilitzar ha d’ haver assolit la resistència mecànica necessària.
La superfície del suport ha d’estar neta de pols, d'olis i greixos, no ha de tenir material
engrunat.
El suport no ha de tenir cap substancia que pugui dificultar l’adherència del producte.
Entre l’aplicació d’una capa i la següent, es respectarà el temps de curat estipulat pel
fabricant.
El recobriment acabat s'ha de protegir del pas de les persones, equips o materials.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Dins d'aquesta unitat s'inclou la preparació de la superfície i els treballs que calguin per a la
seva completa finalització.
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 Salubridad DB-HS.
IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTE ASFÀLTIC:
* 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)
G7B - LÀMINES SEPARADORES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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G7B11E20,G7B11K0L.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Làmina separadora col·locada no adherida.
S'han considerat els materials següents:
- Vel de polietilè de 50 a 150 micres de gruix
- Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 30% de fibres de polietilè, sense teixir,
termosoldat
- Feltre de polipropilè format per filaments sintètics no teixits lligats mecànicament
- Feltre de poliester termoestable fet amb fibres de poliester sense teixir, consolidat
mecànicament mitjançant punxonament
- Feltre teixit de fibres de polipropilè
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació del suport
- Col·locació de la làmina
CONDICIONS GENERALS:
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular.
Ha de garantir la no adherència entre els components del sistema entre els que s'intercala.
Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb què hagi d'estar en contacte.
Les làmines han de cavalcar entre elles.
No ha de quedar adherida al suport en cap punt.
Cavalcaments: >= 5 cm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la làmina.
Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials.

DEFINICIÓ:
Làmina separadora col.locada no adherida.
S'han considerat els materials següents:
- Feltre de polipropilè
- Polietilè de 50 a 150 micres de gruix
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació del suport
- Col.locació de la làmina
CONDICIONS GENERALS:
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular.
No ha de quedar adherida al suport en cap punt.
Ha de garantir la no adherència entre els components del sistema entre els que s'intercala.
Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb què hagi d'estar en contacte.
Les làmines han de cavalcar entre elles.
Cavalcaments .................................................................................................... >= 5 cm
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la làmina.
Les làmines col.locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T.
Amb deducció de la superfície corresponent a buits, d'acord amb els criteris següents:
- Forats d'1 m2 com a màxim .......................................................... No es dedueixen
- Forats de més d'1 m2 ............................................................Es dedueixen el 100%
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
No hi ha normativa de compliment obligatori.
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.

G7J - FORMACIÓ, REBLERT I SEGELLAT DE JUNTS
G7J1 - FORMACIÓ DE JUNTS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
G7J1AA6A.
No hi ha normativa de compliment obligatori.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
G7B1 - LÀMINES SEPARADORES DE POLIPROPILÈ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
G7B11E20,G7B11K0L.
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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Formació de junt de dilatació o treball.
S'han considerat els tipus següents:
- Formació de caixetí per a junt de dilatació amb arrencada de paviment rígid o flexible de
tauler amb repicat de fons amb mitjans mecànics, o amb retirada de reblert provisional
- Formació de junt de dilatació o de treball en peces formigonades "in situ"
S'han considerat per a junts en peces formigonades "in situ" els elements següents:
- Junts de dilatació intern:
- Perfil elastomèric d'ànima circular
- Perfil de PVC d'ànima oval, quadrada o omega
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- Placa de poliestirè expandit
- Junts de dilatació externs:
- Perfil elastomèric o de PVC d'ànima quadrada
- Perfil de PVC amb forma d'U
- Perfil d'alumini i junt elastomèric ancorat al cèrcol
- Junts de treball interns o externs amb perfil elastomèric o de PVC d'anima plana
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Caixetí amb arrencada de paviment:
- Replanteig de les dimensions del caixetí
- Tall del paviment
- Repicat del fons o retirada de reblert provisional, en el seu cas
- Neteja del fons del caixetí
Junt amb perfil:
- Col·locació del perfil en l'element per formigonar
- Execució de les unions entre perfils
Junt amb placa:
- Col·locació de la placa en l'element per formigonar
CONDICIONS GENERALS:
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm
- Coincidència eix perfil - eix junt: ± 2 mm
- Amplària del junt de dilatació: + 3 mm
CAIXETÍ AMB ARRENCADA DE PAVIMENT:
El caixetí per al junt de dilatació ha de tenir la fondària i l'amplària definides a la DT o en el
seu defecte, les especificades per la DF.
Les vores i el fons del caixetí han de ser nets i quan el paviment és rígid (formigó) no ha de
tenir esquerdes.
El fons ha de quedar pla i paral·lel a la superfície del tauler.
Quan es repica el fons amb mitjans mecànics, la superfície del fons ha de tenir una rugositat
suficient per assegurar l'adherència.
JUNT DE DILATACIÓ O DE TREBALL EN PECES FORMIGONADES "IN SITU":
La seva situació dins la peça formigonada ha de ser la prevista.
En el cas del perfil col·locat formant ranura oberta a l'exterior, aquest ha de quedar enrasat
superficialment amb el formigó per la cara prevista.
El junt de dilatació ha de tenir l'amplària definida en la DT o, a manca d'aquesta,
l'especificada per la DF.
Ha de quedar garantit el bon contacte entre el formigó i el perfil o la placa de poliestirè.
JUNT AMB PERFIL:
L'eix del perfil ha de coincidir amb l'eix del junt.
El conjunt del junt acabat ha de ser estanc.
La resistència de les unions entre perfils no ha de ser menor que la de la resta del perfil.
JUNT AMB PLACA:
Ha de quedar dins del junt, enrasada superficialment amb el formigó per la cara prevista.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CAIXETÍ AMB ARRENCADA DE PAVIMENT:
Un cop realitzat el tall del paviment, cal eliminar completament el material entre talls, així
com el reblert provisional, en el seu cas, i netejar el fons del caixetí.
S'ha d'evitar tot tipus de trànsit fins que no s'hagi realitzat el tall del paviment.
JUNT AMB PERFIL:
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Ha de quedar lligat pels extrems a l'armadura de l'element per formigonar. Les disposicions
de lligada i d'encofratge han de permetre que el perfil mantingui la seva posició durant el
formigonament.
Les unions entre perfils elastomèrics s'han de fer per vulcanització, amb aplicació de
l'elastòmer cru vulcanitzat per calor i pressió.
Les unions entre perfils de PVC s'han de fer per fusió en calent i pressió dels extrems que
s'han d'unir.
Només s'han de fer a l'obra les unions que, pel procés d'execució, el muntatge o el transport,
no puguin ser fetes a la fàbrica.
JUNT AMB PLACA:
No hi ha condicions específiques del procés d'execució.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
FORMACIO DE CAIXETI, JUNT AMB BARRES D’ACER I JUNT AMB PERFIL:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
JUNT AMB PLACA:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
JUNT DE DILATACIÓ O DE TREBALL EN PECES FORMIGONADES "IN SITU":
No hi ha normativa de compliment obligatori.
GB - PROTECCIONS I SENYALITZACIO
GBB - SENYALITZACIO VERTICAL
GBB1 - SENYALS DE PERILL, PRECEPTIUS I DE REGULACIO
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
GBB1S251,GBB11111.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport.
S'han considerat els elements següents:
- Plaques amb senyals de perill, preceptives i de regulació
S'han considerat els llocs de col·locació següents:
- Vials públics
- Vials d'ús privat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Fixació del senyal al suport
- Comprovació de la visibilitat del senyal
- Correcció de la posició si fos necessària
CONDICIONS GENERALS:
L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la DT, amb les modificacions
introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF.
Ha de resistir un esforç de 1 kN aplicats al seu centre de gravetat, sense que es produeixin
variacions de la seva orientació.
S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada.
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Toleràncies d'execució:
- Verticalitat: ± 1°
VIALS PÚBLICS:
Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un automòbil, tot
i que hi hagi un camió situat per davant a 25 m.
Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes.
Distància a la calçada: >= 50 cm
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I
D'INFORMACIÓ I RÈTOLS:
La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de
l'indicador.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació.
No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents.
Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades en les normes
UNE 135 312 i UNE 135314.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ, D'INFORMACIÓ
I COMPLEMENTÀRIES, I CAIXETINS DE RUTA:
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i
aprovada per la DF.

- Vials públics
- Vials d'ús privat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Fixació del senyal al suport
- Comprovació de la visibilitat del senyal
- Correcció de la posició si fos necessària
CONDICIONS GENERALS:
L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la DT, amb les modificacions
introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF.
Ha de resistir un esforç de 1 kN aplicats al seu centre de gravetat, sense que es produeixin
variacions de la seva orientació.
S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada.
Toleràncies d'execució:
- Verticalitat: ± 1°
VIALS PÚBLICS:
Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un automòbil, tot
i que hi hagi un camió situat per davant a 25 m.
Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes.
Distància a la calçada: >= 50 cm
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I
D'INFORMACIÓ I RÈTOLS:
La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de
l'indicador.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
VIALS PÚBLICS:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización,
balizamiento y sistemas de contención de vehículos.
Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC, Señalización
Vertical, de la Instrucción de Carreteras.
VIALS PRIVATS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació.
No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents.
Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades en les normes
UNE 135 312 i UNE 135314.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ, D'INFORMACIÓ
I COMPLEMENTÀRIES, I CAIXETINS DE RUTA:
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i
aprovada per la DF.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

GBB2 - SENYALS D'INFORMACIO, SITUACIO I ORIENTACIO
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
GBB21201,GBB21501.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport.
S'han considerat els elements següents:
- Plaques amb senyals d'informació
S'han considerat els llocs de col·locació següents:
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VIALS PÚBLICS:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización,
balizamiento y sistemas de contención de vehículos.
Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC, Señalización
Vertical, de la Instrucción de Carreteras.
VIALS PRIVATS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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GBBZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A SENYALITZACIO VERTICAL
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
GBBZ1110.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Suports per a senyalització vertical de tub d'acer galvanitzat col·locats en la seva posició
definitiva.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Col·locat clavat a terra
- Col·locat formigonat a terra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Col·locat clavat:
- Replanteig
- Clavat del suport
Col·locat formigonat:
- Replanteig
- Preparació del forat o encofrat del dau
- Col·locació del suport i apuntalament
- Formigonat del dau
- Retirada de l'apuntalament provisional
CONDICIONS GENERALS:
El suport ha de restar vertical, a la posició indicada a la DT, amb les correccions de
replanteig aprovades per la DF.
Ha de sobresortir del terreny una alçada suficient per tal que el senyal o rè tol que li
correspongui estigui a una alçada mínima d'un metre respecte a la rasant del paviment.
En el cas de perfils buits, l’extrem del tub que quedi exposat a la intempèrie, un cop
instal·lat, ha de quedar tancat de manera que s’ impedeixi l’entrada d’agents agressius en el
interior. La tapa ha de ser d’acer i ha de quedar soldada en tot el seu perímetre, abans del
galvanitzat.
La distància del suport a la part exterior de la calçada ha de ser tal que el senyal o rètol que
li correspongui restin separats amb més de 50 cm de la part exterior de la calçada.
L'ancoratge del suport ha de ser suficient per resistir una empenta de 1 kN aplicats al centre
de gravetat de la senyal o rètol que li correspongui.
Les perforacions del suport per l'ancoratge del senyal o rètol corresponent han de restar a la
posició correcta.
Tots els elements de fixació han de quedar protegits de la corrosió.
Els suports amb corredera telescòpica, han de permetre substituir, afegir o treure els mòduls
fàcilment, sense produir esforços al conjunt.
En els suports d’alumini, l’ancoratge al fonament de formigó ha de ser amb quatre espàrrecs
de diàmetre no inferior a 20 mm. La fixació del suport al formigó ha de ser amb brides
d’ancoratge galvanitzades i cargols d’alumini.
El sistema de fixació ha de permetre una substitució ràpida i fàcil del suport.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 5 cm
- Alçària: + 5 cm, - 0 cm
- Verticalitat: ± 1°
COL·LOCAT FORMIGONAT:
La resistència característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE-08
Fondària d'ancoratge: > 40 cm
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CONDICIONS GENERALS:
Abans de col·locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt que ha d'aprovar la DF.
COL·LOCAT CLAVAT:
La màquina de clavar no ha de produir danys ni deformacions als suports.
Una vegada clavat al suport no es pot rectificar la seva posició si no és treient-lo i tornant-lo
a clavar.
COL·LOCAT FORMIGONAT:
No es pot treballar amb pluja, ni amb temperatures inferiors a 5°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >=
5°C.
No s'ha de col·locar el senyal o rètol fins passades 48 h de l'abocat del formigó.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària realment col·locat d'acord amb les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización,
balizamiento y sistemas de contención de vehículos.
Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC, Señalización
Vertical, de la Instrucción de Carreteras.
GD - DRENATGES, SANEJAMENT I CANALITZACIONS
GD5 - DRENATGES
GD5A - DRENATGES AMB TUBS PLÀSTICS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
GD5A5F05.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de drenatge amb tub ranurat de materials plàstics.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Col·locació del tub sense incloure el reblert de material fitrant
- Col·locació del tub inclòs el reblert de material fitrant
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Inclòs el reblert de material filtrant:
- Comprovació del llit de recolzament
- Col·locació i unió dels tubs
- Reblert de la rasa amb material filtrant
Sense incloure el reblert de material filtrant:
- Comprovació de la superfície de recolzament
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- Col·locació dels tubs
CONDICIONS GENERALS:
Els tubs han de quedar ben assentats sobre un llit de material filtrant de granulometria
adequada a les característiques del terreny i del tub.
Els tubs col·locats han d'estar alineats i a la rasant prevista. Han de tenir el pendent definit
al projecte per a cada tram i seguir les alineacions indicades en la DT.
Els tubs han de penetrar dins dels pericons i dels pous de registre.
El drenatge acabat ha de funcionar correctament.
Fletxa màxima dels tubs rectes: <= 1 cm/m
Pendent: >= 0,5%
Amplària de la rasa: Diàmetre nominal + 45 cm
Penetració de tubs en pericons i pous: >= 1 cm
Toleràncies d'execució:
- Pendent <= 4%: ± 0,25%
- Pendent > 4%: ± 0,50%
- Rasants: ± 20 mm
INCLÒS EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT:
El drenatge ha d'estar recobert per un reblert de 50 cm de material filtrant.
El grau de compactació del reblert de la rasa no ha de ser inferior al del material circumdant.

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC:
Drenaje superficial
Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Execució de caixa per a embornals o interceptors, sobre solera de formigó.
S'han considerat els materials següents:
- Caixa de formigó
- Caixa de maó calat arrebossada i lliscada i eventualment esquerdejada per fora
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En caixa de formigó:
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la solera
- Muntatge de l'encofrat
- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs
- Col·locació del formigó de la caixa
- Desmuntatge de l'encofrat
- Cura del formigó
En caixa de maó:
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la solera
- Col·locació dels maons amb morter
- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs
- Arrebossat i lliscat de l'interior de la caixa
- Esquerdejat exterior de la caixa, en el seu cas
CONDICIONS GENERALS:
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.
La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre la solera.
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb
el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella.
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat.
Els angles interiors han de ser arrodonits.
La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu.
Toleràncies d'execució:
- Desviació lateral:
- Línia de l'eix: ± 24 mm
- Dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm
(D = la dimensió interior màxima expressada en m)

CONDICIONS GENERALS:
Els treballs s'han de realitzar amb la rasa i els tubs lliures d'aigua i de terres engrunades.
No han de transcórrer més de 8 dies entre l'execució de la rasa i la col·locació dels tubs.
No s'ha d'iniciar la col·locació dels tubs sense l'autorització prèvia de la DF.
Abans de baixar els tubs a la rasa s'han d'examinar aquests i apartar els que estiguin
deteriorats.
La col·locació dels tubs s'ha de començar pel punt més baix.
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.
No s'han de col·locar més de 100 m de tub sense procedir al rebliment amb material filtrant.
INCLÒS EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT:
No s'ha d'iniciar el reblert de la rasa sense l'autorització expressa de la DF.
Una vegada col·locats els tubs, el reblert de la rasa s'ha de compactar per tongades
successives amb un grau de compactació >= 75% del P.N.
El procediment utilitzat per a terraplenar rases i consolidar reblerts no ha de produir
moviments dels tubs.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
INCLÒS EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT:
Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament ni l'execució del llit de
material filtrant.
SENSE INCLOURE EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT:
Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament, ni el reblert de la rasa
amb material filtrant.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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GD5J - CAIXES PER A EMBORNALS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
GD5J539X.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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- Nivell soleres: ± 12 mm
- Gruix (e):
- e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm
- e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm)
CAIXA DE FORMIGÓ:
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements
de l'encofrat ni d'altres.
La resistència característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE-08
CAIXA DE MAÓ:
Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals.
Els junts han d'estar plens de morter.
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben
adherit a la paret, i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment ha de ser
llis, sense fissures, forats o altres defectes.
Gruix dels junts: <= 1,5 cm
Gruix de l'arrebossat i del lliscat: 1,1 cm
Toleràncies d'execució:
- Horitzontalitat de les filades: ± 2 mm/m
- Gruix de l'arrebossat i del lliscat: ± 2 mm
ESQUERDEJAT EXTERIOR:
La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben
adherit a la paret.
Gruix de l'arrebossat esquerdejat: <= 1,8 cm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.
CAIXA DE FORMIGÓ:
No pot transcórrer 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.
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.
CAIXA DE MAÓ:
Els maons que s'han de col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no
absorbeixin l'aigua del morter.
L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres.
L'arrebossat s'ha d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superficies que l'han de rebre.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

* Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC:
Drenaje superficial
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón
estructural (EHE-08).

GDK - PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS
GDKZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
GDKZHLBX.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Subministrament i col·locació de bastiment i tapa per a pericó.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació de la superfície de recolzament
- Col·locació del morter d'anivellament
- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter
CONDICIONS GENERALS:
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l’element que s’ha de
tapar, anivellades prèviament amb morter.
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter.
L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment
de les parets del pou.
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir
moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls.
Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser
retirada per personal autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments accidentals.
Les tapes practicables, han d’obrir i tancar correctament.
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral
i mantenir el seu pendent.
Toleràncies d'execució:
- Nivell entre la tapa i el paviment: ± 2 mm
- Ajust lateral entre bastiment i tapa: ± 4 mm
- Nivell entre tapa i paviment: ± 5 mm

EMBORNALS:
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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.
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El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions
exigides per al material.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.

GF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
GFA - TUBS I ACCESSORIS DE PVC
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
GFA10905.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Canalitzacions amb tub de poli (clorur de vinil) no plastificat PVC o C-PVC, per a transport i
distribució de fluids a pressió i col·locació d’accessoris en canalitzacions per a soterrar,
col·locats superficialment o al fons de la rasa.
S’han considerat els tipus d’accessoris següents:
- Peces en forma de T per a derivacions
- Peces en forma de colze per a canvis de direcció
- Peces per a reduccions de diàmetre amb unions encolades
- Maniguets de connexió per a unions
S’ han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents:
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris
(distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.)
- Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar
trams lineals, equilibrats i amb predomini d'accessoris indistintament al llarg del seu
recorregut (instal·lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.)
S'han considerat els tipus d'unió següents:
- Unió encolada
- Unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)
- Replanteig de la conducció
- Col·locació de l’element en la seva posició definitiva
- Execució de totes les unions necessàries
- Neteja de la canonada
- Retirada de l’obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.
No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació
d'accessoris. La variació del grau de dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet
fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva col·locació es considera una unitat d'obra
diferent.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no
han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.
L'accessori ha de quedar alineat amb la directriu dels tubs a connectar.
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Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer per mitjà d'accessoris
del material del tub, emmotllats per injecció i normalitzats. Les unions s'han de fer
encolades amb adhesiu normalitzat, o bé, amb junt elàstic; segons correspongui al tipus
d'unió definit per a la instal·lació.
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha
d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins
del passamurs no hi pot quedar cap accessori.
La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de
qualsevol conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per sota.
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL:
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o
paral·lelament
respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar
preferentment a prop del paviment o del sostre.
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Si
l'abraçadora del suport és metàl·lica , entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica.
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.
Distància entre suports:
- Tubs PVC:
┌───────────────────────────────────────┐
│ Diàmetre │Distància entre suports (m)│
│
│───────────────────────────│
│ nominal │ trams │ trams │
│ (mm) │ verticals │ horitzontals │
│───────────│────────────│──────────────│
│ 16 - 20 │ 1,1 │ 0,7
│
│ 25 - 75 │ 1,3 │ 0,8
│
│ 90 - 110 │
2 │ 0,8
│
│ 125 - 200 │
2 │
1
│
│ 250 - 500 │ 2,5 │ 1,2
│
└───────────────────────────────────────┘
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa.
La fondà ria de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel
seu damunt hi ha d’haver un reblert de terra ben piconada per tongades de 20 cm. Les
primeres capes que envolten el tub cal piconar-les amb cura.
Gruix del llit de sorra: >= 10 cm
Gruix del reblert: (sense trànsit rodat): >= 50 cm
Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm
El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les
contraccions i dilatacions degudes a canvis de temperatura.
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts
singulars (corbes, reduccions, etc.) , han d'estar ancorades a daus massissos de formigó.
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable
han de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades
tangencialment 100 cm.
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir
l'especificat en el seu plec de condicions.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.
Per a fer la unió dels tubs no s’han de forçar ni deformar els extrems.
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La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de
càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.
En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant
autoritzat pel fabricant del tub, abans de fer la connexió.
En les unions encolades l'adhesiu s'ha d'aplicar amb pinzell als dos extrems per a unir.
L'extrem recte del tub ha de tenir la aresta exterior aixamfranada.
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves.
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.
No és permès conformar els tubs a l'obra, s'han d'utilitzar els accessoris adequats.
Un cop acabada la instal·lació, s'ha de netejar interiorment fent-hi passar aigua perquè
arrossegui les brosses i els gasos destil·lats produï ts pel lubricant, l'adhesiu i el netejador
que s'hagi utilitzat atenent al tipus d'unió. No s'ha de fer servir en aquesta operació cap tipus
de dissolvent.
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració
bacteriològic després de rentar-la.
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin
algun defecte.
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el
nivell 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.
L'amplària de la rasa ha de ser més gran que el diàmetre de l'element més 60 cm.
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer
d'aquesta manera, cal fixar-la provisionalment per evitar el lliscament dels tubs.
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment.
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure
d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres,
pedres, eines de treball, etc.).
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant
desguassos a l'excavació.
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa
deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del
reblert de la rasa.
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer
les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar de
forma que els junts de les canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva
reparació.

COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides
metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l’ obra segons el traçat
previst.
- Control visual de l’execució de la instal·lació, comprovant:
- Suportació
- Verticalitat i pendents a trams horitzontals d’evacuació
- Diàmetres
- Utilització dels accessoris adequats a empalm aments i entroncaments
- Distància a altres elements i conduccions.
- Resistència al foc del material.
- Sectorització
- Elements, sifons i pericons.
- Existència de proteccions a trams baixos susceptibles de cops
- Realització de proves d’estanquitat i evacuació a instal·lacions de sanejament i evacuació
d’aigües pluvials segons document HS-5 del Codi Tècnic de l’edificació.
- Realització i emissió d’informe amb resultats dels contro ls i dels assaigs realitzats i de
quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de material o execució, si es pot es menar sense canviar materials,
s’ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, s’ha de procedir a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d’elements o discrepà ncies amb el projecte, s’ha de procedir a
l’adequació, d’acord amb el que determini la DF.
F - PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ
FQ - MOBILIARI URBÀ
FQ4 - PILONS

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

TUBS:
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pè rdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin
efectuat.
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a mé s, la repercussió de les
peces especials per col·locar.
ACCESSORIS:
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

FQ41FE10.

PCTP-172

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Elements per a impedir el pas de vehicles fets de fosa, acer o formigó.
Poden ser per a deixar fixos al paviment, o retràctils, amb mecanismes hidràulics o manuals.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir la forma i dimensions indicats a la DT.
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.

1571AP0TR-PCTP01-R0.doc

TEXT REFÓS DEL PROJECTE CONSTRUCTIU D'URBANITZACIÓ DEL SECTOR PAU-16 AL TERME MUNICIPAL D'ALCOLETGE (SEGRIÀ)

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Han de tenir els mecanismes de fixació amb tots els accessoris necessaris per a la seva
instal·lació.
Les pilones retràctils no han de tenir cap defecte que impedeixi el moviment complet de
retracció. Han de portar tots els accessoris necessaris per a la connexió amb els
mecanismes de regulació.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalats i protegits.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, protegit dels impactes i sense contacte directe amb
el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

Reus, setembre de 2.017

La Direcció del Projecte,

Albert Simó Bayona
Arquitecte

1571AP0TR-PCTP01-R0.doc

Eugènia Rodríguez Segarra
Arquitecte

L' Empresa Consultora,

Jordi Bessa Panadés
ETSCCP
(Col·legiat núm. 14.111)
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MEMÒRIA

1. AMIDAMENTS

1571AP0-TR01-R0.doc

ME-29

TEXT REFÓS DEL PROJECTE CONSTRUCTIU D´URBANITZACIÓ DEL SECTOR PAU-16
AL TERME MUNICIPAL D´ALCOLETGE (SEGRIÀ)

AMIDAMENTS

NUM. CODI
1

G219Q105

Data: 15/09/17
01
01
01
01

OBRA
FASE
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL
UA
m

Num. Text

TEXT REFÓS DEL PROJECTE CONSTRUCTIU D´URBANITZACIÓ DEL SECTOR PAU-16
AL TERME MUNICIPAL D´ALCOLETGE (SEGRIÀ)

Pàg.:

PRESSUPOST PROJECTE PAU-16
FASE 1
DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRES
DEMOLICIONS

7

[C]

[D]

[E]

[F]

18,000

m2

Num. Text

Tipus

[C]

140,000

[D]

[E]

[F]

3,000

m2

Num. Text

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

1.390,000 C#*D#*E#*F#

2

Miralbó

1.050,000

1.050,000 C#*D#*E#*F#

u

Num. Text
1

8

Vall d'Aran

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

1

m3

Num. Text

1

1

Caserfri

[C]

42,000

[D]

[E]

[F]

0,250

G219U030

Num. Text
1

Caserfri

m2

TOTAL

[C]

11,500

[D]

[E]

[F]

4,000

01
01
01
02

27,500

TOTAL

Fórmula

580,000 C#*D#*E#*F#
580,000

UA

DESCRIPCIÓ

m2

Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant la llenya a disposició de
l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text
1

Fórmula

PRESSUPOST PROJECTE PAU-16
FASE 1
DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRES
MOVIMENT DE TERRES

Tipus

Vall d'Aran

[C]

[D]

[E]

[F]

52,500

TOTAL

Fórmula

52,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

Fórmula

[D]

G221U010

m3

2,000

TOTAL

52,500

Num. Text

Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

[F]

TOTAL

Fórmula

Vall d'Aran

1.050,000

0,350

367,500 C#*D#*E#*F#

2

Miralbó

1.140,000

0,350

399,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

10,500

TOTAL

[E]

1

Fórmula

3

Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Tipus

G22DU020

TOTAL

27,500 C#*D#*E#*F#

10,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

6

145,000

2.440,000

Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora i càrrega mecànica i
transport de runa amb camió a qualsevol distància, inclós canon d'abocador.
Tipus

[C]

Tipus

Caserfri

NUM. CODI

11,500

Enderroc complert de volum aparent d'edificació fins a cota de fonamentació o soleres, amb estructura d'obra de fàbrica,
inclòs instal·lacions i canalitzacions existents, amb mitjans manuals i mecànics, sense classificació del residu i càrrega
sobre camió o contenidor

m3

OBRA
FASE
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL

2

E2135352

E2111600

2

2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

5

27,500

Num. Text

Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i
demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants
Tipus

[F]

TOTAL AMIDAMENT

Fórmula

1.390,000

[E]

TOTAL AMIDAMENT

420,000

Vall d'Aran

G21B3002

[D]

Fórmula

1

TOTAL AMIDAMENT
4

Caserfri

18,000

TOTAL

[C]

Tipus

Fórmula

Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador
Tipus

Pàg.:

Demolició de paviment de formigó, de qualsevol gruix i d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
mecànica o manual sobre camió i transport a abocador autoritzat o centre de reciclatge a qualsevol distància, inclòs canon
d'us

m2

420,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

G219U040

TOTAL

Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual, transport a l'abocador
dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, inclosa la neteja de la superfície

1

3

1

18,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

G219U200

F2194AG5

Num. Text

Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, a qualsevol fondària
Tipus

Data: 15/09/17
TOTAL AMIDAMENT

DESCRIPCIÓ

1

2

AMIDAMENTS

1

Fórmula

11,500 C#*D#*E#*F#

EUR

G221U112

m3

Num. Text

766,500

Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics,
amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

Segons amidaments auxiliars (ISTRAM)

2

Vall d'Aran

3.665,500

3.665,500 C#*D#*E#*F#

3

Miralbó

1.324,000

1.324,000 C#*D#*E#*F#

EUR

TEXT REFÓS DEL PROJECTE CONSTRUCTIU D´URBANITZACIÓ DEL SECTOR PAU-16
AL TERME MUNICIPAL D´ALCOLETGE (SEGRIÀ)

AMIDAMENTS

TEXT REFÓS DEL PROJECTE CONSTRUCTIU D´URBANITZACIÓ DEL SECTOR PAU-16
AL TERME MUNICIPAL D´ALCOLETGE (SEGRIÀ)

Data: 15/09/17

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
4

G226U030

AMIDAMENTS

3

4.989,500
3

G9J1U010

m2

Num. Text
Num. Text

[C]

Tipus

1

Segons amidaments auxiliars (ISTRAM)

2

Vall d'Aran

3

MIralbó

[D]

[E]

[F]

F2270100

201,200 C#*D#*E#*F#

2

Vall d'Aran

0,800 C#*D#*E#*F#

3

Miralbó

[C]

Tipus

Superficie actuació (CAD)

[D]

[E]

[F]

4.004,110

F2241010

[C]

Tipus

MIralbó

TOTAL

[D]

[E]

[F]

4

G9H1U120

t

Num. Text

Fórmula

4.004,110

TOTAL

Fórmula

5

1

F928101E

43,390

PRESSUPOST PROJECTE PAU-16
FASE 1
PAVIMENTACIÓ
CALÇADA
DESCRIPCIÓ

m3

Explanada de material seleccionat, amb subminsitrament, estesa i piconatge del material al 98 % del PM

6

1

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Fórmula

Amidaments auxiliars Istarm (total caixa
d'esplanació)

524,480 C#*D#*E#*F#

Mescla bituminosa en calent AC22 base B 50/70 G, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum
Tipus

[C]

[D]

192,300

442,290 C#*D#*E#*F#

65,300

150,190 C#*D#*E#*F#

G9J1U320

m2

Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o C60B3 TER sobre ferm nou
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Vall d'Aran

3

Miralbó

524,480

524,480 C#*D#*E#*F#

4

Zones de transició

209,500

209,500 C#*D#*E#*F#

G9H1U612

1.942,000 C#*D#*E#*F#

1.942,000

t

[F]

Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1

Amidaments auxiliars Istarm

2

Vall d'Aran

779,900

779,900 C#*D#*E#*F#

3

Miralbó

241,900

241,900 C#*D#*E#*F#

Vall d'Aran

2,300

114,400

263,120 C#*D#*E#*F#

Miralbó

2,300

41,100

94,530 C#*D#*E#*F#

Transició amb paviment existent àmbit
(CAD)

2,300

209,600

G9HA0010
Num. Text

0,025

12,052 C#*D#*E#*F#

t

369,702

Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

AC16 surf S

369,702

0,052

19,225 C#*D#*E#*F#

2

AC22 base G

592,480

0,042

24,884 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

EUR

Fórmula

Segons amidaments auxiliars (ISTRAM)

TOTAL AMIDAMENT

Fórmula

TOTAL

1

3.456,500

TOTAL

2.675,980

2

4

[E]

Fórmula

2

1.101,400 C#*D#*E#*F#

[D]

TOTAL

Superficie paviment asfàltic sobre tot-u
(CAD)

1.101,400

[C]

592,480

1

Miralbó

7

Fórmula

2,300

3

Subministre i col·locació de base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM. Inclòs el transport
des del punt de subministre o pedrera autoritzada per la DO.

TOTAL

2,300

2.355,100 C#*D#*E#*F#

Tipus

[F]

Miralbó

2.355,100

Num. Text

[E]

Vall d'Aran

Vall d'Aran

m3

2.466,480

3

2

F931201J

1.942,000 C#*D#*E#*F#

524,480

2

3

TOTAL AMIDAMENT
2

TOTAL

Fórmula

Segons amidaments auxiliars (ISTRAM)

Num. Text
Num. Text

TOTAL

1.942,000

TOTAL AMIDAMENT

UA

1.021,800

1

Num. Text

NUM. CODI

[F]

TOTAL AMIDAMENT

43,390 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

01
01
02
01

[E]

TOTAL AMIDAMENT

43,390

OBRA
FASE
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL

[D]

Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics

m2

Num. Text
1

[C]

202,000

4.004,110 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

6

Superficie paviment asfàltic sobre tot-u
(CAD)

4

Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus C50BF5 IMP
Tipus

1

0,800

Anivellació, refí i compactació de caixes amb mitjans mecànics. Tot inclòs completament acabat.

m2

Num. Text
1

Fórmula

201,200

TOTAL AMIDAMENT
5

TOTAL

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT

Terraplenat, pedraplenat o reblert amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports
intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

m3

Data: 15/09/17

44,109

EUR
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AMIDAMENTS

NUM. CODI
1

F931201J

Data: 15/09/17
01
01
02
02

OBRA
FASE
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL

TEXT REFÓS DEL PROJECTE CONSTRUCTIU D´URBANITZACIÓ DEL SECTOR PAU-16
AL TERME MUNICIPAL D´ALCOLETGE (SEGRIÀ)

Pàg.:

3

PRESSUPOST PROJECTE PAU-16
FASE 1
PAVIMENTACIÓ
VORERES
6

m3

Subministre i col·locació de base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM. Inclòs el transport
des del punt de subministre o pedrera autoritzada per la DO.

1

Amidaments auxiliars Istram

2

Vall d'Aran

3

Miralbó

[C]

[D]

[E]

[F]

m3

Num. Text

103,500 C#*D#*E#*F#

62,200

62,200 C#*D#*E#*F#

1

Amidaments auxiliars Istram
Vall d'Aran

3

Miralbó

[C]

[D]

[E]

[F]

F9670160

m

Num. Text

91,500

91,500 C#*D#*E#*F#

[C]

[D]

[E]

[F]

611,000 C#*D#*E#*F#

2

Miralbó

380,000

380,000 C#*D#*E#*F#

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

611,000

611,000 C#*D#*E#*F#

2

Miralbó

380,000

380,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

1
2

Val d'Aran

01
01
03
01

FBA1G110

[D]

[C]

[D]

[E]

[F]

Tipus

[C]

[D]

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#

4,000

4,000 C#*D#*E#*F#

[F]

TOTAL

Fórmula

1

M-2.4 (separació carrils)

2

Vall d'Aran

50,000

50,000 C#*D#*E#*F#

3

Miralbó

18,000

18,000 C#*D#*E#*F#

FBA13110

m

M-1.7 (separació carrils)

2

Vall d'Aran

3

Miralbó

FBA21140

m

[C]

[D]

[E]

[F]

M-4.2. (lína cediu el pas)

2

Vall d'Aran

FBA22311

Fórmula

218,000

218,000 C#*D#*E#*F#

60,000

60,000 C#*D#*E#*F#

[C]

[D]

[E]

[F]

278,000

TOTAL

Fórmula

23,000 C#*D#*E#*F#

23,000

m

TOTAL

Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua de 40 cm 0,8/0,4, amb pintura reflectora i microesferes de vidre,
amb màquina d'accionament manual
Tipus

1

68,000

Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 2/5,5, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada
Tipus

1

Num. Text

EUR

[E]

TOTAL AMIDAMENT
4

16,500

Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada

Num. Text

Fórmula

Fórmula

m

TOTAL AMIDAMENT
3

TOTAL

16,500 C#*D#*E#*F#

DESCRIPCIÓ

Num. Text

991,000

TOTAL

[F]

PRESSUPOST PROJECTE PAU-16
FASE 1
SENYALITZACIÓ
SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

Gual per a vianants o vehicles en vorera de formigó, mitjantçant enfonsament de la vorada i subministrament i col·locació
de peces especials, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.
Tipus

[E]

0,150

TOTAL AMIDAMENT
2

8,000

UA

Num. Text

Fórmula

Vall d'Aran

Num. Text

[C]

110,000

Rigola de formigó HM-30/P/20/I+E, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de 30 cm d'amplària i
de 25 a 30 cm d'alçària, acabat remolinat
Tipus

u

NUM. CODI

991,000

1

F9850100

Tipus

Zona berma Miralbó

Fórmula

611,000

Num. Text

5

TOTAL

Vall d'Aran

m

1

239,300

1

F9787G41

2,000 C#*D#*E#*F#

6

Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 100 % del PM

m3

Num. Text

1

Fórmula

147,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
4

TOTAL

F9A1201L

OBRA
FASE
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL

Subminsitrament i col.locació de vorada prefabricada de formigó doble capa de 100x8/25x28 cm remuntable amb base de
formigó HM-20, inclou subministrament, col·locació i p.p. de peces especials, segons plànols de detall. Tot inclòs
completament acabat.
Tipus

1,000 C#*D#*E#*F#

2,000

TOTAL AMIDAMENT

165,700

147,800

TOTAL AMIDAMENT
3

1,000

Fórmula

Paviment de formigó sense additius HM-30/B/20/I+E de consistència tova, grandària màxima del granulat, 20 mm,
escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge manual i acabat reglejat
Tipus

2

TOTAL

103,500

TOTAL AMIDAMENT
F9G124F2

Miralbó

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT

DESCRIPCIÓ

Tipus

Data: 15/09/17

4

UA

Num. Text

2

AMIDAMENTS

5

23,000

Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 40 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina d'accionament manual (línia de detenció)
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

EUR

TEXT REFÓS DEL PROJECTE CONSTRUCTIU D´URBANITZACIÓ DEL SECTOR PAU-16
AL TERME MUNICIPAL D´ALCOLETGE (SEGRIÀ)

AMIDAMENTS

TEXT REFÓS DEL PROJECTE CONSTRUCTIU D´URBANITZACIÓ DEL SECTOR PAU-16
AL TERME MUNICIPAL D´ALCOLETGE (SEGRIÀ)

Data: 15/09/17

Pàg.:

1

M-4.3 (pas de vianants)

2

Vall d'Aran

8,000

3,000

24,000 C#*D#*E#*F#

3

Miralbó

6,000

2,000

12,000 C#*D#*E#*F#

FBA31110

Num. Text

Tipus

[C]

3,000

[D]

[E]

[F]

1,434

1,000

3,000

3,000 C#*D#*E#*F#

R-400c (sentit obligatori)

1,000

3,000

3,000 C#*D#*E#*F#

4,302 C#*D#*E#*F#

5

R-403a (sentit obligatori)

1,000

3,000

3,000 C#*D#*E#*F#

46,000 C#*D#*E#*F#

6

R-403b (sentit obligatori)

1,000

3,000

3,000 C#*D#*E#*F#

1,200

10,800 C#*D#*E#*F#

3,000

2,175

6,525 C#*D#*E#*F#

1

UA

DESCRIPCIÓ

u

Subministrament i col.locació de placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 90 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament, inclòs plaques complementàries

R-1 (cediu el pas)

[F]

3,000

FBB21101

u

Num. Text

TOTAL

3,000 C#*D#*E#*F#
3,000

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

6,000

6,000 C#*D#*E#*F#

2

S-15a (calçada sense sortida)

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

Num. Text

DESCRIPCIÓ

m3

Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica del material excavat sobre camió, inclòs el transport de les terres sobrants a abocador, a qualsevol
distància i canon d'us o transport a zona d'aplec indicada per la DO.

1

Dn 200 mm

2

Vall d'Aran

3

Dn 110 mm

4

Vall d'Aran

5

Dn 63 mm

6

Vall d'Aran

Tipus

[C]

[D]

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

R-101 (entrada prohibida)

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#

2

R-400c (sentit obligatori)

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#

3

R-403a (sentit obligatori)

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#

4

R-403b (sentit obligatori)

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#

F227F00F
Num. Text

Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 50 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament

[F]

1

Dn 200 mm

2

Vall d'Aran

3

Dn 110 mm

4

Vall d'Aran

5

Dn 63 mm

6

Vall d'Aran

m2

Fórmula

0,900

9,450 C#*D#*E#*F#

371,000

0,600

0,800

178,080 C#*D#*E#*F#

10,000

0,600

0,800

4,800 C#*D#*E#*F#
192,330

Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 2 m d'amplària, amb compactació del 95% PM
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

15,000

0,700

10,500 C#*D#*E#*F#

371,000

0,600

222,600 C#*D#*E#*F#

10,000

0,600

6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

EUR

TOTAL

0,700

TOTAL AMIDAMENT
2

7,000

[E]

15,000

Subministrament i col.locació de placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 40x40 cm, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

S-13 (pas vianants)

u

F2226223

PRESSUPOST PROJECTE PAU-16
FASE 1
XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA
MOVIMENTS DE TERRES

UA

Num. Text

Fórmula

1

FBB11241

01
01
04
01

OBRA
FASE
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL

211,627

NUM. CODI

[E]

39,000

TOTAL AMIDAMENT

PRESSUPOST PROJECTE PAU-16
FASE 1
SENYALITZACIÓ
SENYALITZACIÓ VERTICAL

TOTAL AMIDAMENT

3

S-15a (calçada sense sortida)

4

9,000

1

2

3

Fórmula

M-5.2 (fletxes)

[D]

Fórmula

18,000 C#*D#*E#*F#

7

[C]

TOTAL

3,000

144,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

[F]

6,000

6,000

4,000

[E]

S-13 (pas vianants)

6,000

Tipus

[D]

2

M-4.3 (pas vianants)

Num. Text

[C]

9,000 C#*D#*E#*F#

M-7.2 (cebrejats)

FBB11121

Tipus

3,000

5

01
01
03
02

Subministrament i col.locació de suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra formigonat

m

3,000

TOTAL

8

4,000

R-1 (cediu el pas)

3

8

1

Pàg.:

1

M-6.5 (cediu el pas)

46,000

FBBZ1220
Num. Text

36,000

1

NUM. CODI

4

Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament
manual

m2

OBRA
FASE
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL

Data: 15/09/17
TOTAL AMIDAMENT

TOTAL AMIDAMENT
5

AMIDAMENTS

7

239,100

EUR

TEXT REFÓS DEL PROJECTE CONSTRUCTIU D´URBANITZACIÓ DEL SECTOR PAU-16
AL TERME MUNICIPAL D´ALCOLETGE (SEGRIÀ)

AMIDAMENTS
3

F228AM00

Data: 15/09/17

Dn 200 mm

2

Vall d'Aran

3

Dn 110 mm

4

Vall d'Aran

5

Dn 63 mm

6

Vall d'Aran

Pàg.:

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

F228A80F

NUM. CODI

0,410

4,305 C#*D#*E#*F#

371,000

0,600

0,410

91,266 C#*D#*E#*F#

AMIDAMENT DIRECTE

10,000

0,600

0,360

2,160 C#*D#*E#*F#

2

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Excavació

192,330

192,330 C#*D#*E#*F#

2

Sorra

-97,730

-97,730 C#*D#*E#*F#

FJZ10001

01
01
04
02

94,600

PRESSUPOST PROJECTE PAU-16
FASE 1
XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA
OBRA CIVIL

4

u

Connexió a la xarxa existent, inclou enllaços de polietilè, vàlvula de presa en càrrega, vàlvula de retenció, matxó doble de
llautó, joc d'aixetes complerts, drets de connexió, arqueta segons especificacions companyia d'aigues, amb verificació
oficial. Tot inclòs completament acabat.
Tipus

[C]

m

1

Dn 110 mm

2

Vall d'Aran

[D]

[E]

[F]

1,000

TOTAL

FFB1C425

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

FN12F324

u

Fórmula

6

Num. Text
1

Tipus

Vall d'Aran

[C]

[D]

[E]

[F]

6,000

TOTAL

FN12B324

u

Num. Text

Fórmula

1

Subministrament i col.locació de vàlvula de comporta manual tipus Hawle amb brides, de diàmetre nomimal 63 mm, de 16
bar de PN, cos de fosa dúctil, preu alt i muntada en pericó inclòs de canalització soterrada i connexionada a la xarxa
Tipus

Vall d'Aran

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

1,000

6,000
7

01
01
04
03

TOTAL

6,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

OBRA
FASE
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL

0,000

1,000

Arqueta de registre quadrada prefabricada de formigó armat per serveis de 42x42x40 cm (exteriors), i tapa també armada
de 40x40x3,5 cm. Inclou subministrament i col·locació sobre conducció.

u

0,000

Subministrament i col.locació de vàlvula de comporta manual tipus Hawle amb brides, de diàmetre nomimal 150 mm, de
16 bar de PN, cos de fosa dúctil, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada, inclòs, i connexionada a la xarxa.
Accessoris inclosos.
AMIDAMENT DIRECTE

GDD26538

371,000

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

2

Fórmula

Subministrament i col.locació de tub de polietilè de densitat alta de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de
10 bar de pressió nominal, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col.locat al fons de la rasa.
Inclòs malla de senyalització d'estructura romboÏdal de PE d'alta densitat color blau de 30 cm d'amplada i logotip i proves
de pressió i estanqueitat.
AMIDAMENT DIRECTE

5

TOTAL

371,000 C#*D#*E#*F#

371,000

m

0,000

Subministrament i col.locació de tub de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre nominal exterior PE-100, 10 bar
de pressió nominal, segons norma UNE 12201 SDR17, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa.
Inclòs malla de senyalització d'estructura romboÏdal de PE d'alta densitat color blau de 30 cm d'amplada i logotip i proves
de pressió i estanqueitat, seguint en tot moment les especificacions de SECOMSA.

TOTAL AMIDAMENT

DESCRIPCIÓ

Vall d'Aran

FFB1E425

0,000

Subministrament i col.locació de tub de polietilè de densitat alta de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col.locat al fons de la
rasa. Inclòs malla de senyalització d'estructura romboÏdal de PE d'alta densitat color blau de 30 cm d'amplada i logotip i
proves de pressió i estanqueitat.
AMIDAMENT DIRECTE

Num. Text

UA

Num. Text
1

m

Fórmula

1

TOTAL AMIDAMENT

1

FFB1J425

97,731

3

NUM. CODI

m

Subministrament, rebliment i piconatge de rasa amb material adequat de la pròpia excavació o de prèstec, en tongades
de fins a 25 cm de gruix, utilitzant picó vibrant, amb necessitat d'humectació i amb compactació del 95 % PM

m3

OBRA
FASE
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL

DESCRIPCIÓ

10

0,700

Fórmula

FFB17425

UA

Pàg.:

15,000

TOTAL

1

Data: 15/09/17

Subministrament i col.locació de tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 180 mm de diàmetre nominal, de
10 bar de pressió nominal, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col.locat al fons de la rasa.
Inclòs malla de senyalització d'estructura romboÏdal de PE d'alta densitat color blau de 30 cm d'amplada i logotip i proves
de pressió i estanqueitat.

TOTAL AMIDAMENT
4

AMIDAMENTS

9

Rebliment i piconatge de rasa amb sorra calcària d'aportació, en tongades de fins a 25 cm , utilitzant picó vibrant, amb
necessitat d'humectació i amb una compactació del 95% PM

m3

Num. Text
1

TEXT REFÓS DEL PROJECTE CONSTRUCTIU D´URBANITZACIÓ DEL SECTOR PAU-16
AL TERME MUNICIPAL D´ALCOLETGE (SEGRIÀ)

PRESSUPOST PROJECTE PAU-16
FASE 1
XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA
EQUIPAMENTS

EMA22001

Num. Text
1

EUR

Industrial

u

Escomesa a la xarxa general municipal d'aigua potable fins una lontigud màxima de 8m, realitzada amb tub de polietilè de
2'' de diàmetre, d'alta densitat i per 10 bar de pressió mpaxima amb collarí de presa de fosa, part proporcional de peces
especials de polietilè i tap roscat, inclòs drets i permisos per la connexió, totalment acabada i funcionant.
Tipus

[C]

2,000

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

2,000 C#*D#*E#*F#
EUR

TEXT REFÓS DEL PROJECTE CONSTRUCTIU D´URBANITZACIÓ DEL SECTOR PAU-16
AL TERME MUNICIPAL D´ALCOLETGE (SEGRIÀ)

AMIDAMENTS

TEXT REFÓS DEL PROJECTE CONSTRUCTIU D´URBANITZACIÓ DEL SECTOR PAU-16
AL TERME MUNICIPAL D´ALCOLETGE (SEGRIÀ)

Data: 15/09/17

Pàg.:

2

Contraincendis

2,000

2,000 C#*D#*E#*F#

3

Boques de reg

3,000

3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

8

EMA22027

u

Num. Text
1

Tipus

Ubicació a determinar

EMA22034

u

13

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

FFB1C45

TOTAL

1

Dn 63 mm

2

Vall d'Aran

1

Ubicació a determinar

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

FM211447

u

Num. Text

[C]

[D]

[E]

[F]

14

TOTAL

FN12H324

2,000 C#*D#*E#*F#
0,000 C#*D#*E#*F#

[D]

[E]

[F]

TOTAL

2,000

2,000 C#*D#*E#*F#

Miralbó

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

1

Dn 200 mm

2

Vall d'Aran

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

15,000 C#*D#*E#*F#

15,000
TOTAL AMIDAMENT

FN12I324

1

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

5,000 C#*D#*E#*F#

PPA80002

5,000

Subministrament i col.locació de vàlvula de comporta manual tipus Hawle amb brides, de diàmetre nomimal 200 mm, de
16 bar de PN, cos de fosa dúctil, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada, inclòs, i connexionada a la xarxa.
Accessoris inclosos.

u

Tipus

Vall d'Aran

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

pa

TOTAL

Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
1,000

Partida alçada a justificar per realitzar les connexions de les escomeses existents que abasteixen a varis serveis ubicats a
l'altra banda de l'Av Vall d'Aran, i que fins ara s'abasteixen de la xarxa existent que quedarà en desús, aigües amunt del
punt on connectarà la nova xarxa.

AMIDAMENT DIRECTE

01
01
05
01

OBRA
FASE
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL
NUM. CODI

3,000

Subministrament i col.locació de tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 200 mm de diàmetre nominal, de
10 bar de pressió nominal, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col.locat al fons de la rasa.
Inclòs malla de senyalització d'estructura romboÏdal de PE d'alta densitat color blau de 30 cm d'amplada i logotip i proves
de pressió i estanqueitat.
Tipus

[C]

5,000

Num. Text

16

Fórmula

Vall d'Aran

Num. Text

Tipus

Vall d'Aran

TOTAL AMIDAMENT

Subministrament i col.locació de boca de reg 40 mm d'Irua o similar, racord Barcelona norma UNE 23400 d'alumini
estampat amb caixa allotjament de fosa de ferroi tancal, Inclòs 3 m de canonada PEAD 40 mm Pn 10 PE-100, 2 enllaços i
collarí de presa sortida 1 1/4. Tot inclòs i completament acabat i instal.lat, inclòs connexió a la xarxa i proves.

2

m

10,000

2,000

1

FFB17435

Fórmula

Subministrament i col.locació de vàlvula de comporta manual tipus Hawle amb brides, de diàmetre nomimal 100 mm, de
16 bar de PN, cos de fosa dúctil, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada, inclòs, i connexionada a la xarxa.
Accessoris inclosos.

u

Fórmula

0,000

[C]

TOTAL

10,000 C#*D#*E#*F#

10,000

Num. Text

15

2,000

Tipus

[F]

TOTAL AMIDAMENT

1,000

Miralbó

u

[E]

Fórmula

Vall d'Aran

Num. Text

12

TOTAL

2

FMA21027

[D]

TOTAL AMIDAMENT

1,000

1

TOTAL AMIDAMENT
11

[C]

Fórmula

Subministrament i col.locació d'hidrant sota nivell de terra d'Irua o similar 2 sortides de 70 mm Barcelona norma UNE
23400 d'alumini estampat inclòs caixa d'allotajament de fosa de ferro, tanca i arqueta, incloent 3 m de canonada PEAD 75
mm, Pn10 PE-100, 2 manigiuets tope brida 75 mm i 2 brides bojes d'acer revestides de polipropilé Pn16. Junta
d'estanqueitat reforáda amb cautxú EPDM norma UNE 53571/89, Pn16. Amb vàlvula comporta de seccionament tipus
Haule, eix d'extensió i connesió de presa. Totalment muntat, connexionat a la xarxa i provat.
Tipus

Tipus

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

10

12

1,000 C#*D#*E#*F#

Subministrament i col.locació de vàlvula ventosa bifuncional Dn 80 Pn 16 connexionada a la xarxa. Inclòs accessoris de
muntatge, connexions i pericó.
Tipus

Pàg.:

Subministrament i col.locació de tub de polietilè de densitat alta de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de
10 bar de pressió nominal, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col.locat al fons de la rasa.
Inclòs malla de senyalització d'estructura romboÏdal de PE d'alta densitat color blau de 30 cm d'amplada i logotip i proves
de pressió i estanqueitat.

m

Num. Text

1
Num. Text

Data: 15/09/17

7,000

Subministrament i col.locació de vàlvula comporta Dn 80 Pn16 de descàrrega, cos de fosa dúctil, connexionada a la xarxa
per a buidat de la xarxa d'abastament i connexió amb amb xarxa de sanejament. Inclòs accessoris de muntatge,
connexions i pericó.

TOTAL AMIDAMENT
9

AMIDAMENTS

11

1

F2226223

1,000

PRESSUPOST PROJECTE PAU-16
FASE 1
XARXA DE SANEJAMENT
MOVIMENT DE TERRES

UA

DESCRIPCIÓ

m3

Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica del material excavat sobre camió, inclòs el transport de les terres sobrants a abocador, a qualsevol
distància i canon d'us o transport a zona d'aplec indicada per la DO.

Num. Text
1

Amidaments auxiliars Istram

2

Clav-1

3

Pluv-1 (inclou tram fins bassa
laminació)

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

88,400

88,400 C#*D#*E#*F#

140,900

140,900 C#*D#*E#*F#

15,000
EUR

EUR

TEXT REFÓS DEL PROJECTE CONSTRUCTIU D´URBANITZACIÓ DEL SECTOR PAU-16
AL TERME MUNICIPAL D´ALCOLETGE (SEGRIÀ)

AMIDAMENTS

TEXT REFÓS DEL PROJECTE CONSTRUCTIU D´URBANITZACIÓ DEL SECTOR PAU-16
AL TERME MUNICIPAL D´ALCOLETGE (SEGRIÀ)

Data: 15/09/17

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
2

F227F00F

1

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Clav-1

145,000

0,600

87,000 C#*D#*E#*F#

2

Pluv-1 (inclou tram fins bassa
laminació)

178,000

0,800

142,400 C#*D#*E#*F#

F228AM00

1

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

2

FDC12C04

Clav-1

27,000

27,000 C#*D#*E#*F#

Pluv-1 (inclou tram fins bassa
laminació)

40,500

40,500 C#*D#*E#*F#

1

3

67,500

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

4,000

Clav-1 (fins PK 48)

48,000

48,000 C#*D#*E#*F#

2

Pluv-1 (fins PK 66)

66,000

66,000 C#*D#*E#*F#

3

Pluv-1 (PK0 fins bassa laminació)

38,000

38,000 C#*D#*E#*F#

F228A80F

u

Num. Text

Tipus

[C]

Num. Text

Tipus

Miralbó

[C]

[D]

[E]

[F]

10,000

4

FFA1MC20

u

Amidaments auxiliars Istram

[D]

[E]

[F]

2

Clav-1

32,600

3

Pluv-1 (inclou tram fins bassa
laminació)

45,140

TOTAL

5

OBRA
FASE
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL
NUM. CODI

UA

4,000

TOTAL

Fórmula

10,000

Connexio de servei de fins a 10 metres amb tub de PVC, per sanejament amb doble pared, llis interior corrugat exterior
tipus Sanecor o similar, de 200 mm de diametre nominal, per a col.locar soterrat, protegit amb formigó. Inclos peça d'unió
de PVC de qualsevol tipus, connexio a la xarxa principal i transport de material a peu d'obra. Totalment finalitzada.

FFA1M225

u

0,000

Connexio de servei de fins a 10 metres amb tub de PVC, per sanejament amb doble pared, llis interior corrugat exterior
tipus Sanecor o similar, de 250 mm de diametre nominal, per a col.locar soterrat, protegit amb formigó. Inclos peça d'unió
de PVC de qualsevol tipus, connexio a la xarxa principal i transport de material a peu d'obra. Totalment finalitzada.

Fórmula

32,600 C#*D#*E#*F#

1

Pluv-1

45,140 C#*D#*E#*F#

2

Escomeses

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

2,000 C#*D#*E#*F#

2,000

2,000

77,740
6

01
01
05
02

Fórmula

10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
TOTAL AMIDAMENT

TOTAL

152,000

Num. Text

1

4,000

Subministrament i col.locació d'embornal sifònic, inclou reixa practicable de fosa dúctil model Delta 50V o similar de
565x300 mm mm classe C-250 i caixa de formigó prefabricat model Imbornal 7 amb pala sifònica de Fundició Dúctil
Benito o similar, nclou excavació, reblert de terres i reixa de fosa segons plànols. Tot inclòs completament acabat.

TOTAL AMIDAMENT

Subministrament, rebliment i piconatge de rasa amb material adequat de la pròpia excavació o de prèstec, en tongades
de fins a 25 cm de gruix, utilitzant picó vibrant, amb necessitat d'humectació i amb compactació del 95 % PM

m3

Fórmula

4,000 C#*D#*E#*F#

AMIDAMENT DIRECTE
5

TOTAL

4,000 C#*D#*E#*F#

Fórmula

1

TOTAL AMIDAMENT

[F]

Subministrament i col.locació de pou de registre circular de formigó prefabricat de 1200 mm de diàmetre (fins a 2,0 m
d'alçada), inclòs graons de polipropilè i tapa de fosa dúctil tipus Rexel D400 de 600 mm de diàmetre. Inclosa solera de
formigó HM-20 de dimensions 1.4x1.4x0.20 m, col·locada sobre capa de neteja i anivellament de formigó de fck=
10N/mm2, de mides 1.5x1.5x0.05 m o base prefabricada 1200x120 mm. Inclosa formació de connexions amb
col.lectors.Totalment instal.lat inclòs subministrament de material a peu d'obra.

Pluv-1

FD5J0030

1
[C]

[E]

TOTAL AMIDAMENT

Protecció per a tubs en rasa de fins a 1,5 m d'amplada amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, i malla electrosoldada d'acer B 500 T
d10 15x15 cm.
Tipus

[D]

4,000

U

14

Fórmula

3

Num. Text

Clav-1

[C]

TOTAL AMIDAMENT

2

m

Pàg.:

Subministrament i col.locació de pou de registre circular de formigó prefabricat de 1000 mm de diàmetre (fins a 2,0 m
d'alçada), inclòs graons de polipropilè i tapa de fosa dúctil tipus Rexel D400 de 600 mm de diàmetre. Inclosa solera de
formigó HM-20 de dimensions 1.4x1.4x0.20 m, col·locada sobre capa de neteja i anivellament de formigó de fck=
10N/mm2, de mides 1.5x1.5x0.05 m o base prefabricada 1000x120 mm. Inclosa formació de connexions amb
col.lectors.Totalment instal.lat inclòs subministrament de material a peu d'obra.
Tipus

Num. Text

TOTAL AMIDAMENT

Data: 15/09/17

229,400

Amidaments auxiliars Istram

F2285H11

u

Num. Text

Rebliment i piconatge de rasa amb sorra calcària d'aportació, en tongades de fins a 25 cm , utilitzant picó vibrant, amb
necessitat d'humectació i amb una compactació del 95% PM

m3

Num. Text
1

FDC15124

Fórmula

1

TOTAL AMIDAMENT

4

229,300

Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 2 m d'amplària, amb compactació del 95% PM

m2

Num. Text

3

AMIDAMENTS

13

PRESSUPOST PROJECTE PAU-16
FASE 1
XARXA DE SANEJAMENT
OBRA CIVIL

FFA1M525

Num. Text

DESCRIPCIÓ

EUR

1

Pluv-1

2

Embornals

u

Connexio de servei de fins a 5 metres amb tub de PVC, per sanejament amb doble pared, llis interior corrugat exterior
tipus Sanecor o similar, de 250 mm de diametre nominal, per a col.locar soterrat, protegit amb formigó. Inclos peça d'unió
de PVC de qualsevol tipus, connexio a la xarxa principal i transport de material a peu d'obra. Totalment finalitzada.
Tipus

[C]

10,000

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

10,000 C#*D#*E#*F#

EUR

TEXT REFÓS DEL PROJECTE CONSTRUCTIU D´URBANITZACIÓ DEL SECTOR PAU-16
AL TERME MUNICIPAL D´ALCOLETGE (SEGRIÀ)

AMIDAMENTS

TEXT REFÓS DEL PROJECTE CONSTRUCTIU D´URBANITZACIÓ DEL SECTOR PAU-16
AL TERME MUNICIPAL D´ALCOLETGE (SEGRIÀ)

Data: 15/09/17

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT

AMIDAMENTS

15

2

10,000

Data: 15/09/17

Connexió fins arqueta existent de reg

45,000

Pàg.:
45,000 C#*D#*E#*F#

1,000
TOTAL AMIDAMENT

01
01
05
03

OBRA
FASE
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL

PRESSUPOST PROJECTE PAU-16
FASE 1
XARXA DE SANEJAMENT
EQUIPAMENTS

3

G22MR050

m3

Num. Text

NUM. CODI
1

FD7F0220

UA

DESCRIPCIÓ

m

Subministrament i col.locació tub de PEAD corrugat de DN 315 mm, serie SN4, CEN TC 0155, doble paret llis interior i
corrugat exterior, col·locat al fons de rasa, inclosa execució de junts i p.p. de peces especials, neteja, proves, comprovació
amb càmera de vídio i connexio a xarxa o pou. Tot inclòs completament acabat segons empresa concessionària del
servei.

1

Tipus

Connexió fins arqueta existent de reg

F228FB0F

m3

Num. Text
Num. Text
1

Tipus

[C]

Clav-1

[D]

[E]

[F]

145,000

TOTAL

Fórmula

1

FD7F0230

Num. Text
1

Tipus

Pluv-1

[C]

[D]

[E]

[F]

178,000

[E]

[F]

0,300

Tipus

Connexió fins arqueta existent de reg

TOTAL

G22DU020

m2

Num. Text

Fórmula

[C]

45,000

[D]

1,000

[E]

[F]

1,200

E222X001

DESCRIPCIÓ

m3

Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca
i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

[C]

[D]

[E]

[F]

Bassa de laminació

80,000

0,300

24,000 C#*D#*E#*F#

2

Connexió fins arqueta existent de reg

45,000

0,300

13,500 C#*D#*E#*F#

F227A00F

m2

Num. Text
1

Bassa de laminació

[C]

80,000

Fórmula

Bassa de laminació

80,000

80,000 C#*D#*E#*F#

Connexió fins arqueta existent de reg

45,000

45,000 C#*D#*E#*F#

G221R013

m3

[D]

[E]

[F]

125,000

37,500

TOTAL

Excavació en zones de desmunt, amb mitjans mecànics en tot tipus de terreny, inclòs roca, càrrega i transport a
l'abocador o lloc d'us, el pagament de cànon d'abocament o indemnitzacions, acondicionat, manteniment i la seva
adequació final del abocador. incloent compactacio de l'explanada d'assentament de subbase o d'altre element, al 100 %
pn a 15 cm de fondaria, aixi com l'esgotament de l'aigua que pugui aflorar amb quansevol mitja i l'extraccio dels fangs i
llots.
Tipus

[C]

[D]

1

Bassa de laminació

40,000

1,500

2

Connexió fins arqueta existent de reg

45,000

1,000

[E]

[F]

G226R016

m3

8

GPZ00016

m2

Num. Text

Fórmula

80,000 C#*D#*E#*F#

EUR

1

Bassa de laminació

2

Talús

TOTAL

Fórmula

60,000 C#*D#*E#*F#
67,500 C#*D#*E#*F#

1,500

127,500

Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació al 100% del PM, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
AMIDAMENT DIRECTE

Repàs, compactació i formació de llit de sol de rasa de fins a 2.5 m d'amplada, amb compactació del 95% PM
Tipus

TOTAL

2

TOTAL AMIDAMENT
7

Fórmula

1

TOTAL AMIDAMENT
2

54,000

1

PRESSUPOST PROJECTE PAU-16
FASE 1
BASSA DE LAMINACIO
MOVIMENTS DE TERRES

UA

Num. Text

Fórmula

Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant la llenya a disposició de
l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Tipus

Num. Text

1

TOTAL

54,000 C#*D#*E#*F#

178,000
6

NUM. CODI

13,500

Rebliment i piconatge de rasa, amb material seleccionat procedent de prèctec o seleccionat de la pròpia obra, en
tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb humectació i compactació del 95 % PM.
Inclòs carrega i transport des del lloc d'aplec fins la zona d'estesa.

TOTAL AMIDAMENT

01
01
06
01

Fórmula

178,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

OBRA
FASE
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL

TOTAL

13,500 C#*D#*E#*F#

145,000

Subministrament i col.locació tub de PEAD corrugat de DN 500 mm, serie SN4, CEN TC 0155, doble paret llis interior i
corrugat exterior, col·locat al fons de rasa, inclosa execució de junts i p.p. de peces especials, neteja, proves, comprovació
amb càmera de vídio i connexio a xarxa o pou. Tot inclòs completament acabat segons empresa concessionària del
servei.

m

[D]

1,000

TOTAL AMIDAMENT
5

2

[C]

45,000

145,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

125,000

Reblert amb sorra de 2 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació al 70% de la seva densitat relativa,
fins i tot el rebliment en massissos d'ancoratge i nínxols per a confecció de les juntes, mesurat sobre perfil teòric

TOTAL AMIDAMENT
4

16

0,000

Acabat i allisat de talús i fons d'excavació amb mitjans mecànics per a posterior col·locació de geotextil i làmina.
Tipus

[C]

1,500

[D]

25,000

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

37,500 C#*D#*E#*F#

EUR

TEXT REFÓS DEL PROJECTE CONSTRUCTIU D´URBANITZACIÓ DEL SECTOR PAU-16
AL TERME MUNICIPAL D´ALCOLETGE (SEGRIÀ)

AMIDAMENTS

TEXT REFÓS DEL PROJECTE CONSTRUCTIU D´URBANITZACIÓ DEL SECTOR PAU-16
AL TERME MUNICIPAL D´ALCOLETGE (SEGRIÀ)

Data: 15/09/17

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
9

F921201F

Fons bassa

2

Talús

3

Cami perimetral

Tipus

[C]

[D]

40,000

[E]

[F]

NUM. CODI

4

01
01
06
02

TOTAL

G6AZR030

6,000 C#*D#*E#*F#

1,500

25,000

0,150

5,625 C#*D#*E#*F#

25,000

1,000

0,150

3,750 C#*D#*E#*F#

AMIDAMENT DIRECTE
5

FD7Z0140

AMIDAMENT DIRECTE

15,375

6

PRESSUPOST PROJECTE PAU-16
FASE 1
BASSA DE LAMINACIO
OBRA CIVIL

FD7Z0130

UA

DESCRIPCIÓ

m2

Subministrament i col·locació de làmina impermeabilitzant de polietilé d'alta densitat de 2 mm de gruix, incloent
solapaments i minvaments en la instal·lació, zona d'ancoratges perimetral, part proporcional de junts soldat, proves
mecàniques i d'estanquietat.

FDD20010

GPZ00019

Num. Text
1

Fons bassa

2

Talús

3

Coronació

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

40,000

GPZ00020

m2

Num. Text

1,500

25,000

37,500 C#*D#*E#*F#

25,000

1,500

37,500 C#*D#*E#*F#

1

Fons bassa

2

Talús

3

Coronació

[C]

[D]

[E]

[F]

40,000

G6A1R010

m

Num. Text
1

Perimetre tancament

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

Sortida de bassa de laminació

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#

2

Arribada arqueta existent

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL

01
01
06
03

OBRA
FASE
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL

115,000

NUM. CODI

Fórmula

1,500

25,000

37,500 C#*D#*E#*F#

25,000

1,500

37,500 C#*D#*E#*F#

[C]

[C]

TOTAL AMIDAMENT

1

2,000

FD7F0210

[D]

[E]

[F]

40,000

TOTAL

UA

DESCRIPCIÓ

m

Subministrament i col.locació tub de PEAD corrugat de DN 125 mm, serie SN4, CEN TC 0155, doble paret llis interior i
corrugat exterior, col·locat al fons de rasa, inclosa execució de junts i p.p. de peces especials, neteja, proves, comprovació
amb càmera de vídio i connexio a xarxa o pou. Tot inclòs completament acabat segons empresa concessionària del
servei.

Num. Text
1

Tipus

Connexió fins arqueta existent de reg

[C]

[D]

[E]

[F]

45,000

TOTAL

Fórmula

45,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

45,000

Fórmula

01
01
07
01

OBRA
FASE
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL

40,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

PRESSUPOST PROJECTE PAU-16
FASE 1
BASSA DE LAMINACIO
EQUIPAMENTS

115,000

Tanca metàl·lica de 2 m d'alçària, formada per malla d'acer galvanitzat de triple torsió de 50 mm de pas de malla i de d
1,5 mm, pals metàl·lics d'acer galvanitzat, de 48 mm de diàmetre, separats 3,00 m com a màxim, incloent excavacio de
pous per als daus de fonament i formigonat amb formigó hm-20 dels daus de 40x40x40 cm, tensors, tornapuntes i
material auxiliar
Tipus

Tipus

40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
3

1,000

Pou de registre quadrat per a canonades D=<80 cm d'obra de fàbrica, formigó HM-20 o formigó prefabricat, inclou
aquesta unitat la base del pou, l'arrebossat interior si s'escau, pates, marc octogonal o quadrat aparent segons tipus de
paviment, massisat i tapa rodona articulada amb tancament de bloqueig de fosa dúctil segons norma EN-124 classe
D-400, segons detall. Segons plànols (Tubs circulars). Tot inclòs completament acabat.

u

Fórmula

Subministrament i col·locació del feltre geotextil amb un pes mínim de 320 g/m2, inclòs retalls i cavalcaments.
Tipus

1,000

40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
2

TOTAL

1,000

Connexió a pou existent. Tot inclòs completament acabat.

u

AMIDAMENT DIRECTE
7

18

Connexió xarxa existent. Tot inclòs completament acabat.

u

Num. Text

1

Pàg.:

Porta metàl.lica de dues fulles de 3x2 m, amb bastidor de tub de 80x50 mm i malla de triple torsió de 50 mm de pas i
malla d'acer galvanitzat i de d 1,5 mm, muntants de 100x100 mm, passador, pany i pom, incloent excavacio de pous per a
fonaments de 60x60x60 cm, formigonat dels pous amb formigó ha-25, encofrat i formigonat dels pilars de suport de 30x30
cm amb formigó ha-25

u

Fórmula

0,150

TOTAL AMIDAMENT

OBRA
FASE
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL

37,500

Data: 15/09/17

Subministrament i col.locació de subbase de tot-ú artificial per a paviment,amb estesa i piconatge del material al 95 % del
PM.

m3

Num. Text
1

AMIDAMENTS

17

40,000

NUM. CODI

EUR

UA

PRESSUPOST PROJECTE PAU-16
FASE 1
XARXA D'ENLLUMENAT
MOVIMENT DE TERRES
DESCRIPCIÓ

EUR

TEXT REFÓS DEL PROJECTE CONSTRUCTIU D´URBANITZACIÓ DEL SECTOR PAU-16
AL TERME MUNICIPAL D´ALCOLETGE (SEGRIÀ)

AMIDAMENTS
1

F2226223

m3

Num. Text
1

L1

2

Vall d'Aran

3

Miralbó

4

L2

5

Vall d'Aran

6

MIralbó

TEXT REFÓS DEL PROJECTE CONSTRUCTIU D´URBANITZACIÓ DEL SECTOR PAU-16
AL TERME MUNICIPAL D´ALCOLETGE (SEGRIÀ)

Data: 15/09/17

Pàg.:

F227F00F

Tipus

m2

Num. Text
1

L1

2

Vall d'Aran

3

Miralbó

4

L2

5

Vall d'Aran

6

MIralbó

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

0,400

0,800

99,680 C#*D#*E#*F#

80,560

0,400

0,800

25,779 C#*D#*E#*F#

294,500

0,400

0,800

94,240 C#*D#*E#*F#

80,190

0,400

0,800

25,661 C#*D#*E#*F#

NUM. CODI
1

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

01
01
07
02

FDG32359

Fórmula

1

L1

2

Vall d'Aran

3

Miralbó

4

L2

311,500

0,400

124,600 C#*D#*E#*F#

5

Vall d'Aran

80,560

0,400

32,224 C#*D#*E#*F#

6

MIralbó

8

Tub de reserva

294,500

0,400

117,800 C#*D#*E#*F#

80,190

0,400

32,076 C#*D#*E#*F#
2

FDG3U170

DESCRIPCIÓ

m

Canalització d'un tub de PE corrugat de DN 90 mm, de doble paret, interior llisa exterior corrugada, per a canalització
soterrada
Tipus

m

Num. Text

F226120G

m3

Num. Text
1

L1

2

Vall d'Aran

3

Miralbó

4

L2

5

Vall d'Aran

6

Rebliment i piconatge de rasa amb sorra de pedrera calcària d'aportació, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim,
amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació
Tipus

[C]

[D]

[F]

0,400

49,840 C#*D#*E#*F#

80,560

0,400

0,400

12,890 C#*D#*E#*F#

80,190

0,400
0,400

0,400
0,400

F226170G

Num. Text
1

m3

[C]

[D]

[E]

[F]

3

Vall d'Aran

3

Miralbó

4

L2

5

Vall d'Aran

6

MIralbó

[E]

[F]

FDK2A4F4

Tipus

Fórmula

311,500

311,500 C#*D#*E#*F#

80,560

80,560 C#*D#*E#*F#

294,500

294,500 C#*D#*E#*F#

80,190

80,190 C#*D#*E#*F#

496,000

496,000 C#*D#*E#*F#

[C]

[D]

[E]

[F]

448,000

u

TOTAL

1.262,750

Subministrament i col.locació de banda de senyalització de material plàstic per a telecomunicacions

Longitud total

Num. Text

TOTAL

Fórmula

448,000 C#*D#*E#*F#
448,000

Pericó de 55x55x100 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de 20 cm de graves de drenatge
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

Linea 1

12,000

12,000 C#*D#*E#*F#

47,120 C#*D#*E#*F#

2

Linea 2

12,000

12,000 C#*D#*E#*F#

12,830 C#*D#*E#*F#

3

Altres

2,000

2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

122,680

TOTAL

Fórmula

311,500

0,400

0,400

49,840 C#*D#*E#*F#

50,560

0,400

0,400

8,090 C#*D#*E#*F#

294,500

0,400

0,400

47,120 C#*D#*E#*F#

80,190

0,400

0,400

12,830 C#*D#*E#*F#

4

FDKZ3176

Num. Text

L1

2

[D]

TOTAL AMIDAMENT

Estesa i piconatge de sòl adequat procedent de l'excavació o de prèstec, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim,
amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació
Tipus

[C]

Fórmula

0,400

TOTAL AMIDAMENT
4

TOTAL

311,500

294,500

MIralbó

[E]

1

117,880

PRESSUPOST PROJECTE PAU-16
FASE 1
XARXA D'ENLLUMENAT
OBRA CIVIL

TOTAL AMIDAMENT

306,700

u

26,000

Subministre i col·locació de bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa dúctil 580x580x50 mm i de 25 kg de pes
B125, col·locat amb morter el·laborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclòs el grabat del servei pertinent i logotip de
l'Ajuntament.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

Linea 1

12,000

12,000 C#*D#*E#*F#

2

Linea 2

12,000

12,000 C#*D#*E#*F#

3

Altres

2,000

2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

EUR

20

UA

Num. Text

245,360

Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 2 m d'amplària, amb compactació del 95% PM
Tipus

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT

OBRA
FASE
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL

Fórmula

311,500

TOTAL AMIDAMENT
3

Data: 15/09/17

Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica del material excavat sobre camió, inclòs el transport de les terres sobrants a abocador, a qualsevol
distància i canon d'us o transport a zona d'aplec indicada per la DO.

TOTAL AMIDAMENT
2

AMIDAMENTS

19

26,000

EUR

TEXT REFÓS DEL PROJECTE CONSTRUCTIU D´URBANITZACIÓ DEL SECTOR PAU-16
AL TERME MUNICIPAL D´ALCOLETGE (SEGRIÀ)

AMIDAMENTS

NUM. CODI
1

FG380902

Pàg.:

AMIDAMENTS

21

PRESSUPOST PROJECTE PAU-16
FASE 1
XARXA D'ENLLUMENAT
EQUIPAMENTS

1

m

Subministrament, estesa i connexions de conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment

6

[C]

Longitud total

[D]

[E]

[F]

448,000

TOTAL

m

Num. Text
1

L1

2

Vall d'Aran

3

Miralbó

4

Fanals

5

L2

6

Vall d'Aran

7

MIralbó

8

Fanals

Tipus

[D]

[E]

[F]

311,500
15,000

15,000

FGD1222E

u

Num. Text

[C]

80,560 C#*D#*E#*F#
15,000 C#*D#*E#*F#

294,500

294,500 C#*D#*E#*F#

80,190

80,190 C#*D#*E#*F#

1,000

15,000 C#*D#*E#*F#

[E]

[F]

TOTAL

2

Putn de llum Linea 2

12,000

12,000 C#*D#*E#*F#

3

Quadre de comandament

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#

8

[C]

Tipus

Fanals

[E]

[F]

FGOO27PP

20,000

[F]

TOTAL

Fórmula

4,000 C#*D#*E#*F#
4,000

[C]

[D]

TOTAL

Tipus

Punt de llum Linea 1

12,000

12,000 C#*D#*E#*F#

Putn de llum Linea 2

12,000

12,000 C#*D#*E#*F#

3

Quadre de comandament

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#

[F]

[D]

[E]

[F]

24,000

FHGAU010

1

Tipus

Quadre decomandament

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

Subministrament i instal.lació de llumenera asimètrica per a vials model JNR.CB.GC.A.V.L043.SL.LRD.C-PROTEC.715T
de Carandini o similar, amb làmpada led 51 W, de preu alt, tancada, acoblada al suport i connexionada.

EUR

NUM. CODI

01
01
08
01
UA

Fórmula

24,000

1,000

TOTAL

Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

25,000

TOTAL

Quadre de comandament model Gestiollum de 4 sortides, amb mòdul de mesura i reductor de flux Scorpio, per
enllumenat segons especificacions i normes de FECSA-ENHER, amb armari d'acer inoxidable, a 3x400/230 V, amb
envolvents de doble aïllament precintables, equip regulador de fluxe, borns bimetàl.lics, bases portafusibles amb cartutxos
de 160 A, interruptor general automàtic magnetotèrmic IV de 63 A, diferencial IV de 63 A 300 mA, dispositiu de ventilació,
espai per a lloguer de comptadors d'energia activa i reactiva, bases, plaques, cablejat, etc; i per conjunt de control
d'enllumenat format per 6 interruptors automàtics IV, 4 diferencials IV, difencials i magnetotèrmics bipolars, contactors,
pressa de corrent, conmutador, rellotge astro, làmpada, cablejat, brides, borns, bases, petit material, transport a l'obra,
muntatge, fixació i connexionat, base deformigó, totalment acabat, connectat i provat.

u

OBRA
FASE
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL

26,000

Projecte de legalització de la xarxa d'enllumenat públic, dictament, tramitació, drets de connexionat de Fecsa-Endesa i
altres

u

AMIDAMENT DIRECTE
10

Fórmula

24,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

FHT1U200

TOTAL

26,000 C#*D#*E#*F#

[C]

1

Fórmula

2

[E]

Pintat RAL de columna per enllumenat de fins a 5 m d'alçada, inclòs braç i altres elements, segons indiquin els Serveis
tècnics de l'Ajuntament

u

25,000

1

TOTAL AMIDAMENT

[E]

26,000

Num. Text
[D]

Fórmula

Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 5 m d'alçària, coronament sense platina, amb base
platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó, inclòs equip i connexió.

u

Num. Text

Soldadura aluminotermica
Tipus

u

[D]

TOTAL AMIDAMENT

Fórmula

12,000 C#*D#*E#*F#

FHN3227A

[C]

4,000

Num. Text

9

12,000

u

FHM11H22

1

796,750

Punt de llum Linea 1

FM6AP230

Tipus

Miralbó

TOTAL AMIDAMENT

Fórmula

1

Num. Text

5

TOTAL

1,000

[D]

TOTAL

448,000

80,560

TOTAL AMIDAMENT
4

[F]

Subministrament i instal.lació de llumenera simètrica per a vials model JNR.CB.GC.A.V.L043.SL.LRD.C-PROTEC.715T
de Carandini o similar, amb làmpada led 51 W, de preu alt, tancada, acoblada al suport i connexionada.

u

Subministrament i col.locació de piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 μm de gruix, de
1500 mm de llargària i de 14.6 mm de diàmetre, clavada a terra inclòs elements especials de muntatge i connexió
Tipus

[E]

22

20,000 C#*D#*E#*F#

311,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
3

FHN8526S

1

Subministrament i col.locació de conductor de coure de designació XLPE,0.6/1 kV, tetrapolar de 4x6 mm2 i col·locat en
tub soterrat
[C]

[D]

20,000

Num. Text

Fórmula

7
FG3136PP

Vall d'Aran

[C]

448,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

2

Tipus

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT

DESCRIPCIÓ

Tipus

Data: 15/09/17

Num. Text

UA

Num. Text
1

Data: 15/09/17
01
01
07
03

OBRA
FASE
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL

TEXT REFÓS DEL PROJECTE CONSTRUCTIU D´URBANITZACIÓ DEL SECTOR PAU-16
AL TERME MUNICIPAL D´ALCOLETGE (SEGRIÀ)

1,000

PRESSUPOST PROJECTE PAU-16
FASE 1
XARXA DE MITJA TENSIÓ
DESMUNTATGE I RETIRADA
DESCRIPCIÓ
EUR

TEXT REFÓS DEL PROJECTE CONSTRUCTIU D´URBANITZACIÓ DEL SECTOR PAU-16
AL TERME MUNICIPAL D´ALCOLETGE (SEGRIÀ)

AMIDAMENTS
1

F21G0010

Data: 15/09/17

m

Pàg.:

AMIDAMENTS

23

Desmuntatge de línia de 25 kV existent, incloent demolició de fonamentació, retirada de suports metàl.lics i/o de fusta, i de
cable elèctric, fins a magatzem d'aplec de material elèctric de la companyia Endesa o punt d'abocament autoritzat inclòs
canon. Tot inclòs.

Num. Text
1

TEXT REFÓS DEL PROJECTE CONSTRUCTIU D´URBANITZACIÓ DEL SECTOR PAU-16
AL TERME MUNICIPAL D´ALCOLETGE (SEGRIÀ)

Tipus

[C]

Línia aèria Endesa

[D]

[E]

[F]

159,000

TOTAL

1

FGKW0153

FGKW0373

u

FGK2L4A1

NUM. CODI
1

F2226223

1

2

1,000

1

m3

Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica del material excavat sobre camió, inclòs el transport de les terres sobrants a abocador, a qualsevol
distància i canon d'us o transport a zona d'aplec indicada per la DO.
Tipus

[C]

[D]

150,000

FDG50160

1

Tipus

[C]

Endesa

[E]

0,500

[F]

1,200

[D]

150,000

[E]

[F]

0,500

Tipus

TOTAL

1

Fórmula

F2226223

90,000

[D]

[E]

[F]

1

Tipus

Endesa

[C]

[D]

150,000

[E]

0,500

[F]

0,900

TOTAL AMIDAMENT

OBRA

01

150,000

m3

Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica del material excavat sobre camió, inclòs el transport de les terres sobrants a abocador, a qualsevol
distància i canon d'us o transport a zona d'aplec indicada per la DO.
Tipus

[C]

1,000

m2

75,000

TOTAL

Fórmula

DESCRIPCIÓ

[D]

5,260

[E]

3,180

[F]

0,560

Tipus

[C]

1,000

1

TOTAL

Fórmula

9,367 C#*D#*E#*F#
9,367

Subministrament i estesa de capa de neteja i anivellament de llosa de formigó HM-20/P/40/I amb armadura d'acer
B-500S. Inclou 10 cm de copa d'arena compactada i anivellada.
[D]

5,260

[E]

[F]

3,180
TOTAL AMIDAMENT

Num. Text

TOTAL

150,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

Subministrament, rebliment i piconatge de rasa amb material adequat de la pròpia excavació o de prèstec, en tongades
de fins a 25 cm de gruix, utilitzant picó vibrant, amb necessitat d'humectació i amb compactació del 95 % PM

m3

[C]

Fórmula

FDKSL127

150,000

UA

Num. Text

2

Fórmula

PRESSUPOST PROJECTE PAU-16
FASE 1
XARXA DE MITJA TENSIÓ
CENTRES DE SECCIONAMENT

1

TOTAL

TOTAL

150,000 C#*D#*E#*F#

150,000

01
01
08
04

Num. Text

F228A80F

[F]

Conducció per a mitja tensió en pas de vorera, inclou excavació, reblert i compactat de rases, tubs de PE diàmetre 200
mm, protegits amb formigó HM-20, i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (2
circuits)

m

90,000 C#*D#*E#*F#

75,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
3

[E]

150,000

Soterrament Endesa

NUM. CODI

Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 2 m d'amplària, amb compactació del 95% PM

Num. Text

[D]

TOTAL AMIDAMENT

DESCRIPCIÓ

m2

[C]

Soterrament Endesa

OBRA
FASE
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL

Endesa

F227F00F

Tipus

PRESSUPOST PROJECTE PAU-16
FASE 1
XARXA DE MITJA TENSIÓ
MOVIMENTS DE TERRES

TOTAL AMIDAMENT
2

Línia elèctrica trifàsica de tensió mitja (MT) de composició 3x1x240 mm2, constituïda per cables unipolars de designació
UNE RHZ1 12/20 kV de 240 mm2 de secció, amb conductor d'alumini, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), pantalla
metàl·lica de fils de coure de 16 mm2 de secció i coberta exterior de poliolefina termoplàstica (Z1), soterrada

Num. Text

UA

Num. Text

m

Num. Text

1

01
01
08
02

DESCRIPCIÓ

TOTAL AMIDAMENT

Conversió aèria-soterrada per línia trifàsica de 25 kV, composta per xapa d'acer galvanitzada fins 3m per protecció de la
canalització, autovàlvules, seccionament.
AMIDAMENT DIRECTE

OBRA
FASE
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL

FASE 1
XARXA DE MITJA TENSIÓ
OBRA CIVIL I EQUIPAMENT

1,000

AMIDAMENT DIRECTE
3

24

UA

159,000

Conversió aèria-soterrada per línia trifàsica de 25 kV, composta per xapa d'acer galvanitzada fins 3m per protecció de la
canalització, autovàlvules, seccionament, torre metàl·lica de gelosia de 12 m. Inclou execució de base de formigó, i
posada a terra de l'estructura metàl·lica i del terra addicional de descàrrega de les autovàlvules.

u

Pàg.:

159,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

2

01
08
03

FASE
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL
NUM. CODI

Fórmula

Data: 15/09/17

TOTAL

Fórmula

16,727 C#*D#*E#*F#
16,727

Fórmula

3

67,500 C#*D#*E#*F#
67,500

FGG10362

u

Subministrament i col·locació de Centre de Seccionament prefabricat de formigó MT model PFU-4 de ORMAZABAL o
similar, amb 1 cel·la de seccionament, i 3 cel·les de línia tipus CML-36 L2, accessoris de muntatge, seguretat i
senyalització inclosos. Inclou: muntatge de cel·les, connexionat de terminals a cel·les, xarxa de terres exterior, enllumenat
centre, ponts interconnexió de MT, certificats i accessoris varis.
AMIDAMENT DIRECTE

PRESSUPOST PROJECTE PAU-16
EUR

0,000
EUR

TEXT REFÓS DEL PROJECTE CONSTRUCTIU D´URBANITZACIÓ DEL SECTOR PAU-16
AL TERME MUNICIPAL D´ALCOLETGE (SEGRIÀ)

AMIDAMENTS
4

FGG10436

TEXT REFÓS DEL PROJECTE CONSTRUCTIU D´URBANITZACIÓ DEL SECTOR PAU-16
AL TERME MUNICIPAL D´ALCOLETGE (SEGRIÀ)

Data: 15/09/17

Pàg.:

Subministrament i col·locació de Centre de Seccionament prefabricat de formigó MT model PFU-4 de ORMAZABAL o
similar, amb 1 cel·la de seccionament, i 3 cel·les de línia tipus CML-36 L2, equip de telecomandament, accessoris de
muntatge, seguretat i senyalització inclosos. Inclou: muntatge de cel·les, connexionat de terminals a cel·les, xarxa de
terres exterior, enllumenat centre, ponts interconnexió de MT, certificats i accessoris varis.

u

0,000

AMIDAMENT DIRECTE

01
01
08
05

OBRA
FASE
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL
NUM. CODI

AMIDAMENTS

25

DESCRIPCIÓ

u

Estudi, Projecte, Legalització, i supervisió de la Instal·lació d'AT. Inclourà les proves d'aïllament, rigidesa dielèctrica,
resistències de les posades a terra i les mesures de les tensions de pas i contacte.

01
01
09
02

OBRA
FASE
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL

1

UA

FDG50155

FGZZ2000

01
01
09
01

OBRA
FASE
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL

DESCRIPCIÓ

m

Canalització de serveis executada en vorera o calçada, amb 2 tubs corrugats de PE DN 160 mm, incloent formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió, reomplert fins 5 cm per sobre nivell de la part superior dels tubs,
rebliment amb material seleccionat de la pròpia obra, càrrega i transport a l'abocador controlat i legalitzat dels materials
sobrants, banda de senyalització i plaques de protecció inclosa. Inclòs canon d'abocament i manteniment de l'abocador.

NUM. CODI
1

F2226223

DESCRIPCIÓ

m3

Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica del material excavat sobre camió, inclòs el transport de les terres sobrants a abocador, a qualsevol
distància i canon d'us o transport a zona d'aplec indicada per la DO.
Tipus

[D]

[E]

[F]

2

TOTAL

Connexió enllumenat

135,000

0,500

1,000

67,500 C#*D#*E#*F#

2

Previsó tubs

480,000

0,500

1,000

240,000 C#*D#*E#*F#

F227F00F

m2

1

480,000

480,000 C#*D#*E#*F#

01
01
09
03

FG3191G4

UA

DESCRIPCIÓ

m

Subministrament i col·locació de 4 conductors d'alumini designació UNE 0,6/1 kV, 3 unipolars de secció 1x240 mm2 i 1
unipolar de secció 1x150 mm2 col·locats en tub de PE de DN 160 mm.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Fórmula

1

Connexió enllumenat

135,000

0,500

67,500 C#*D#*E#*F#

2

Previsó tubs

480,000

0,500

240,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
3

TOTAL

F228A80F

m3

[C]

Enllumenat

FGD1222E

[D]

[E]

[F]

135,000

u

FGZZ3000

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

TOTAL

Fórmula

2,000

Treballs interiors al CTWL559 per subministrament elèctric al quadre d'enllumenat. Inclou Estudi, Projecte, Legalització, i
supervisió de la Instal·lació de BT. Inclourà les proves d'aïllament, rigidesa dielèctrica, resistències de les posades a terra i
les mesures de les tensions de pas i contacte.

u

Subministrament, rebliment i piconatge de rasa amb material adequat de la pròpia excavació o de prèstec, en tongades
de fins a 25 cm de gruix, utilitzant picó vibrant, amb necessitat d'humectació i amb compactació del 95 % PM

Tipus

135,000

2,000 C#*D#*E#*F#

AMIDAMENT DIRECTE
Num. Text

Fórmula

135,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
3

TOTAL

Subministrament i col.locació de piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 μm de gruix, de
1500 mm de llargària i de 14.6 mm de diàmetre, clavada a terra inclòs elements especials de muntatge i connexió

1

307,500

615,000

PRESSUPOST PROJECTE PAU-16
FASE 1
XARXA DE BAIXA TENSIÓ
EQUIPAMENTS

TOTAL AMIDAMENT
2

Fórmula

Previsó tubs

1

307,500

TOTAL

2

Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 2 m d'amplària, amb compactació del 95% PM
Tipus

[F]

135,000 C#*D#*E#*F#

Num. Text
Num. Text

[E]

135,000

Num. Text

Fórmula

1

TOTAL AMIDAMENT

[D]

Connexió enllumenat

NUM. CODI

[C]

[C]

1

OBRA
FASE
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL

UA

Num. Text

Tipus

TOTAL AMIDAMENT

PRESSUPOST PROJECTE PAU-16
FASE 1
XARXA DE BAIXA TENSIÓ
MOVIMENTS DE TERRES

215,250

PRESSUPOST PROJECTE PAU-16
FASE 1
XARXA DE BAIXA TENSIÓ
OBRA CIVIL

1,000

AMIDAMENT DIRECTE

26

UA

Num. Text

1

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT

NUM. CODI

PRESSUPOST PROJECTE PAU-16
FASE 1
XARXA DE MITJA TENSIÓ
ALTRES

Data: 15/09/17

1,000

Fórmula

1

Connexió enllumenat

135,000

0,500

0,700

47,250 C#*D#*E#*F#

2

Previsó tubs

480,000

0,500

0,700

168,000 C#*D#*E#*F#

OBRA
FASE
CAPÍTOL
EUR

01
01
10

PRESSUPOST PROJECTE PAU-16
FASE 1
XARXA DE TELECOMUNICACIONS
EUR

TEXT REFÓS DEL PROJECTE CONSTRUCTIU D´URBANITZACIÓ DEL SECTOR PAU-16
AL TERME MUNICIPAL D´ALCOLETGE (SEGRIÀ)

AMIDAMENTS

NUM. CODI
1

F2226223

Data: 15/09/17
01

SUBCAPÍTOL

Vall d'Aran

2

Miralbó

Pàg.:

AMIDAMENTS

27

MOVIMENT DE TERRES

2

DESCRIPCIÓ

m3

Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica del material excavat sobre camió, inclòs el transport de les terres sobrants a abocador, a qualsevol
distància i canon d'us o transport a zona d'aplec indicada per la DO.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

3

0,450

1,410

233,813 C#*D#*E#*F#

86,000

0,450

1,410

54,567 C#*D#*E#*F#

Num. Text
1

Vall d'Aran

2

Miralbó

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

F226170G

Vall d'Aran

2

Miralbó

Tipus

TOTAL

2

Miralbó

FDG30020

0,450

165,825 C#*D#*E#*F#

86,000

0,450

38,700 C#*D#*E#*F#

2

[C]

[D]

[E]

[F]

01
01
10
02

Fromació de canalització per dos tubs de 63 mm de diàmetre amb dau de recobriment de 30x18,3 cm amb formigó
HM-20/P/20/I. Tot inclòs.
Tipus

m

Num. Text

Fórmula

[C]

[D]

[E]

[F]

FDG3U170

8,000

8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL

5

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

368,500

0,450

1,000

165,825 C#*D#*E#*F#

86,000

0,450

1,000

38,700 C#*D#*E#*F#

2

51,000

102,000 C#*D#*E#*F#

Miralbó

2,000

8,000

16,000 C#*D#*E#*F#

m

Vall d'Aran
Miralbó

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

m

Num. Text

m

Subministrament i col.locació de banda de senyalització de material plàstic per a telecomunicacions
7

1

Vall d'Aran

2

Miralbó

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

86,000

86,000 C#*D#*E#*F#

FDGT04DM

Num. Text
1

Vall d'Aran

u

368,500 C#*D#*E#*F#

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

86,000

86,000 C#*D#*E#*F#

[C]

2,000

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

Vall d'Aran

2,000

318,000

636,000 C#*D#*E#*F#

2

Miralbó

2,000

86,000

172,000 C#*D#*E#*F#

FDG30010

m

Num. Text

808,000

Subministrament de tub de PVC rígid tritubo 40 mm segons normes companyia. Tot inclòs.

1

Vall d'Aran

2

Miralbó

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

318,000

318,000 C#*D#*E#*F#

86,000

86,000 C#*D#*E#*F#

454,500

Subministrament i col.locació d'arqueta prefabricada de formigó, tipus DM, segons model oficial Telefónica,col·locat sobre
solera de formigó de 10 cm de gruix. Inclosa tapa de formigó i marc angular. Inclòs grabat de xarxa de telecomunicacions,
ajuntament i logotip totalment acabada i connexionada a la xarxa, inclós la col·locació de la tapa
Tipus

404,000

Subministrament de tub de PVC rígid D 110 mm, gruix 1,8 mm, inclou p.p. de corbes gruix 3,2 mm i colzes gruix 3,2 mm,
segons normes companyia. Tot inclòs.

TOTAL AMIDAMENT
2

Fórmula

318,000 C#*D#*E#*F#

Fórmula

368,500

TOTAL AMIDAMENT

TOTAL

318,000

TOTAL AMIDAMENT
FDG30030

118,000

Formació de canalització per a dos tubs de diàmetre nominal 110 mm, prisma en base 2, més tritubo 40 mm, amb dau de
recobriment de 45x41 cm amb formigó HM-20/P/20/I.

204,525

DESCRIPCIÓ

Fórmula

2,000

FDG301PP

1

TOTAL

Vall d'ÇAran

Num. Text

Fórmula

PRESSUPOST PROJECTE PAU-16
FASE 1
XARXA DE TELECOMUNICACIONS
OBRA CIVIL I EQUIPAMENTS

Tipus

59,000

Subministrament de tub de PVC rígid D 63 mm, gruix 1,2 mm, inclou p.p. de corbes gruix 3,2 mm i colzes gruix 3,2 mm,
segons normes companyia. Tot inclòs.

TOTAL AMIDAMENT

UA

Num. Text

Fórmula

51,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
1

TOTAL

51,000

204,525

6

NUM. CODI

Vall d'ÇAran

368,500

TOTAL AMIDAMENT

OBRA
FASE
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL

m

3,000

288,380

Estesa i piconatge de sòl adequat procedent de l'excavació o de prèstec, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim,
amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

m3

Num. Text
1

1

1

TOTAL AMIDAMENT
3

FDG300PP

28

1,000 C#*D#*E#*F#

1,000

Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 2 m d'amplària, amb compactació del 95% PM

m2

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
4

F227F00F

Miralbó

Num. Text

Fórmula

368,500

TOTAL AMIDAMENT
2

Data: 15/09/17

TOTAL AMIDAMENT

UA

Num. Text
1

TEXT REFÓS DEL PROJECTE CONSTRUCTIU D´URBANITZACIÓ DEL SECTOR PAU-16
AL TERME MUNICIPAL D´ALCOLETGE (SEGRIÀ)

TOTAL

8

FDGT7581

u

Partida per a ajudes de connexió amb xarxa existent de telecomunicacions
AMIDAMENT DIRECTE

Fórmula

404,000

1,000

2,000 C#*D#*E#*F#
EUR

EUR

TEXT REFÓS DEL PROJECTE CONSTRUCTIU D´URBANITZACIÓ DEL SECTOR PAU-16
AL TERME MUNICIPAL D´ALCOLETGE (SEGRIÀ)

AMIDAMENTS

NUM. CODI
1

XPJS1001

Data: 15/09/17
01
01
11
01

OBRA
FASE
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL

TEXT REFÓS DEL PROJECTE CONSTRUCTIU D´URBANITZACIÓ DEL SECTOR PAU-16
AL TERME MUNICIPAL D´ALCOLETGE (SEGRIÀ)

Pàg.:

PRESSUPOST PROJECTE PAU-16
FASE 1
SEGURETAT I SALUT
SEGURETAT I SALUT

1

DESCRIPCIÓ

pa

Partida alçada a justificar per a seguretat i salut durant ll'execució de les obres d'urbanització de la fase 1 segons Annex
núm. 9.

01
01
12
01

1

XPA10022

1,000

Miralbó

69,500

PRESSUPOST PROJECTE PAU-16
FASE 1
GESTIÓ DE RESIDUS
GESTIÓ DE RESIDUS

01
02
01
02

OBRA
FASE
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL
NUM. CODI
1

DESCRIPCIÓ

pa

Partida alçada a justificar per a gestió de residus de construcció i demolició fase 1 segons Annex núm. 8.
AMIDAMENT DIRECTE

NUM. CODI
XPJV1101

2

PRESSUPOST PROJECTE PAU-16
FASE 1
IMPREVISTOS
IMPREVISTOS

G221U112

pa

Partida alçada a justificar per varis i imprevistos durant l'execució de les obres d'urbanització de l'àmbit.
AMIDAMENT DIRECTE

NUM. CODI
1

G219Q105

2

Miralbó

m

Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, a qualsevol fondària

2,000

1

[D]

[E]

[F]

6,000

G219U040

m2

[E]

[F]

TOTAL

1
Fórmula

F928101E

[D]

[E]

[F]

1.267,890

Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador

EUR

Fórmula

1.710,700

TOTAL

Fórmula

1.267,890 C#*D#*E#*F#
1.267,890

Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics

m2

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

164,610

01
02
02
01

TOTAL

Fórmula

164,610 C#*D#*E#*F#
164,610

PRESSUPOST PROJECTE PAU-16
FASE 2
PAVIMENTACIÓ
CALÇADA

UA

DESCRIPCIÓ

m3

Explanada de material seleccionat, amb subminsitrament, estesa i piconatge del material al 98 % del PM

Num. Text

12,000

TOTAL

1.710,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

12,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

2

[C]

Tipus

MIralbó

NUM. CODI

347,500

Anivellació, refí i compactació de caixes amb mitjans mecànics. Tot inclòs completament acabat.

m2

OBRA
FASE
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL

DESCRIPCIÓ

[C]

[D]

1.710,700

Superficie actuació (CAD)

F2241010

1

PRESSUPOST PROJECTE PAU-16
FASE 2
DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRES
DEMOLICIONS

Tipus

[C]

Tipus

1,000

UA

Num. Text

347,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
3

Fórmula

Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics,
amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Segons amidaments auxiliars (ISTRAM)

F2270100

TOTAL

m3

1

1

DESCRIPCIÓ

01
02
01
01

5,000

TOTAL AMIDAMENT

1,000

UA

OBRA
FASE
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL

[F]

DESCRIPCIÓ

Num. Text

1

[E]

UA

Num. Text

01
01
13
01

[D]

30

PRESSUPOST PROJECTE PAU-16
FASE 2
DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRES
MOVIMENT DE TERRES

Num. Text

UA

OBRA
FASE
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL

[C]

Tipus

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT

UA

OBRA
FASE
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL

Data: 15/09/17

Num. Text

AMIDAMENT DIRECTE

NUM. CODI

AMIDAMENTS

29

1

Amidaments auxiliars Istarm (total caixa
d'esplanació)

2

Miralbó

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

750,000 C#*D#*E#*F#

750,000
TOTAL AMIDAMENT

750,000

EUR

TEXT REFÓS DEL PROJECTE CONSTRUCTIU D´URBANITZACIÓ DEL SECTOR PAU-16
AL TERME MUNICIPAL D´ALCOLETGE (SEGRIÀ)

AMIDAMENTS
2

F931201J

m3

Num. Text

Data: 15/09/17

1

Amidaments auxiliars Istarm
Miralbó

Pàg.:

[C]

[D]

[E]

[F]

G9J1U010

m2

Num. Text

Superficie paviment asfàltic sobre tot-u
(CAD)

2

Miralbó

G9H1U120

[C]

[D]

[E]

[F]

630,520

t

Num. Text

Segons amidaments auxiliars (ISTRAM)

2

Miralbó

[C]

2,300

[D]

G9J1U320

m2

Num. Text

Superficie paviment asfàltic sobre tot-u
(CAD)

2

Miralbó

TOTAL

Fórmula

DESCRIPCIÓ

m3

Subministre i col·locació de base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM. Inclòs el transport
des del punt de subministre o pedrera autoritzada per la DO.
Tipus

1

Amidaments auxiliars Istram

2

Miralbó

[C]

[E]

[F]

[E]

[F]

2

TOTAL

F9G124F2

Fórmula

3

Tipus

1

Amidaments auxiliars Istram
Miralbó

t

Num. Text

4

Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum
Tipus

1

Segons amidaments auxiliars (ISTRAM)

2

Miralbó

[C]

2,300

[D]

[E]

[F]

G9HA0010
Num. Text

t

TOTAL

[C]

[D]

[F]

Tipus

Miralbó

F9A1201L

1

TOTAL

Fórmula

80,500 C#*D#*E#*F#

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

80,500

m3

TOTAL

Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
1,000

Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 100 % del PM
Tipus

Zona berma Miralbó

[C]

110,000

[D]

[E]

[F]

0,150

Fórmula

TOTAL

Fórmula

16,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

[E]

[F]

TOTAL

NUM. CODI

Fórmula

1

AC16 surf S

63,200

0,052

3,286 C#*D#*E#*F#

2

AC22 base G

115,690

0,042

4,859 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

01
02
03
01

OBRA
FASE
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL

63,250

Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses
Tipus

[E]

16,500

63,250 C#*D#*E#*F#

27,500
TOTAL AMIDAMENT

7

[D]

TOTAL AMIDAMENT

630,520

53,700

Gual per a vianants o vehicles en vorera de formigó, mitjantçant enfonsament de la vorada i subministrament i col·locació
de peces especials, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.

u

Num. Text

G9H1U612

[C]

80,500

Num. Text

Fórmula

Fórmula

Paviment de formigó sense additius HM-30/B/20/I+E de consistència tova, grandària màxima del granulat, 20 mm,
escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge manual i acabat reglejat

m3

2

F9850100

TOTAL

53,700 C#*D#*E#*F#

630,520 C#*D#*E#*F#

630,520

[F]

TOTAL AMIDAMENT

115,690

TOTAL

[E]

53,700

Num. Text

1

TOTAL AMIDAMENT
6

[D]

115,690 C#*D#*E#*F#

50,300

[D]

[C]

TOTAL AMIDAMENT

630,520

32

UA

Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o C60B3 TER sobre ferm nou
Tipus

1

F931201J

Pàg.:

PRESSUPOST PROJECTE PAU-16
FASE 2
PAVIMENTACIÓ
VORERES

630,520 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
5

1

228,200

Mescla bituminosa en calent AC22 base B 50/70 G, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum
Tipus

1

NUM. CODI

Num. Text

TOTAL AMIDAMENT
4

Fórmula

Data: 15/09/17
01
02
02
02

OBRA
FASE
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL

Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus C50BF5 IMP
Tipus

1

TOTAL

228,200 C#*D#*E#*F#

228,200
TOTAL AMIDAMENT

3

AMIDAMENTS

31

Subministre i col·locació de base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM. Inclòs el transport
des del punt de subministre o pedrera autoritzada per la DO.
Tipus

2

TEXT REFÓS DEL PROJECTE CONSTRUCTIU D´URBANITZACIÓ DEL SECTOR PAU-16
AL TERME MUNICIPAL D´ALCOLETGE (SEGRIÀ)

1

8,145

FBA1G110

UA

DESCRIPCIÓ

m

Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada

Num. Text
1

EUR

PRESSUPOST PROJECTE PAU-16
FASE 2
SENYALITZACIÓ
SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

M-2.4 (separació carrils)

EUR

TEXT REFÓS DEL PROJECTE CONSTRUCTIU D´URBANITZACIÓ DEL SECTOR PAU-16
AL TERME MUNICIPAL D´ALCOLETGE (SEGRIÀ)

AMIDAMENTS
2

TEXT REFÓS DEL PROJECTE CONSTRUCTIU D´URBANITZACIÓ DEL SECTOR PAU-16
AL TERME MUNICIPAL D´ALCOLETGE (SEGRIÀ)

Data: 15/09/17

Miralbó

Pàg.:

FBA13110

Num. Text

Tipus

1

M-1.7 (separació carrils)

2

Miralbó

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Tipus

1

M-4.3 (pas de vianants)

2

Miralbó

[C]

6,000

[D]

[E]

[F]

1,000

FBA31110

TOTAL

DESCRIPCIÓ

F2226223

m3

Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica del material excavat sobre camió, inclòs el transport de les terres sobrants a abocador, a qualsevol
distància i canon d'us o transport a zona d'aplec indicada per la DO.

Num. Text

Fórmula

1

Dn 110 mm

2

Miralbó

3

Dn 63 mm

4

Miralbó

Tipus

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

2

Fórmula

1

M-4.3 (pas vianants)

1,000

6,000

3

M-5.2 (fletxes)

3,000

1,200

3,600 C#*D#*E#*F#

1,000

2,175

2,175 C#*D#*E#*F#

4

4,000

24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

01
02
03
02

OBRA
FASE
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL

F227F00F

m2

1

FBB21101

3

DESCRIPCIÓ

u

Subministrament i col.locació de placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 40x40 cm, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

1

S-13 (pas vianants)

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

1

Dn 110 mm

2

Miralbó

3

Dn 63 mm

4

Miralbó

F228AM00

m3

FBBZ1220

m

Num. Text
1

S-13 (pas vianants)

[C]

1,000

0,800

56,640 C#*D#*E#*F#

10,000

0,600

0,800

4,800 C#*D#*E#*F#

[C]

[D]

Dn 110 mm

2

Miralbó

3

Dn 63 mm

4

Miralbó

61,440

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

118,000

0,600

70,800 C#*D#*E#*F#

10,000

0,600

6,000 C#*D#*E#*F#
76,800

Rebliment i piconatge de rasa amb sorra calcària d'aportació, en tongades de fins a 25 cm , utilitzant picó vibrant, amb
necessitat d'humectació i amb una compactació del 95% PM

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

118,000

0,600

0,360

25,488 C#*D#*E#*F#

10,000

0,600

0,360

2,160 C#*D#*E#*F#

Fórmula

TOTAL AMIDAMENT
4

1,000

Subministrament i col.locació de suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra formigonat
Tipus

1

Fórmula

27,648

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

2

TOTAL

TOTAL

0,600

TOTAL AMIDAMENT

PRESSUPOST PROJECTE PAU-16
FASE 2
SENYALITZACIÓ
SENYALITZACIÓ VERTICAL

Tipus

[F]

118,000

29,775

UA

Num. Text

[E]

Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 2 m d'amplària, amb compactació del 95% PM
Tipus

Num. Text

NUM. CODI

[D]

TOTAL AMIDAMENT

Num. Text
Num. Text

[C]

6,000

Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament
manual

m2

UA

82,000

6,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

4

PRESSUPOST PROJECTE PAU-16
FASE 2
XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA
MOVIMENTS DE TERRES

Fórmula

Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 40 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina d'accionament manual (línia de detenció)

Num. Text

3,000

82,000 C#*D#*E#*F#

82,000

m

01
02
04
01

OBRA
FASE
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL

1

FBA22311

34

18,000

NUM. CODI

TOTAL AMIDAMENT
3

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT

Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 2/5,5, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada

m

Data: 15/09/17

18,000 C#*D#*E#*F#

18,000
TOTAL AMIDAMENT

2

AMIDAMENTS

33

[D]

3,000

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

3,000 C#*D#*E#*F#

EUR

F228A80F

Num. Text

m3

Subministrament, rebliment i piconatge de rasa amb material adequat de la pròpia excavació o de prèstec, en tongades
de fins a 25 cm de gruix, utilitzant picó vibrant, amb necessitat d'humectació i amb compactació del 95 % PM

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

Excavació

61,440

61,440 C#*D#*E#*F#

2

Sorra

-27,648

-27,648 C#*D#*E#*F#

EUR

TEXT REFÓS DEL PROJECTE CONSTRUCTIU D´URBANITZACIÓ DEL SECTOR PAU-16
AL TERME MUNICIPAL D´ALCOLETGE (SEGRIÀ)

AMIDAMENTS

TEXT REFÓS DEL PROJECTE CONSTRUCTIU D´URBANITZACIÓ DEL SECTOR PAU-16
AL TERME MUNICIPAL D´ALCOLETGE (SEGRIÀ)

Data: 15/09/17

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT

AMIDAMENTS

35

1

33,792

Data: 15/09/17

Miralbó

Pàg.:
1,000 C#*D#*E#*F#

1,000
TOTAL AMIDAMENT

01
02
04
02

OBRA
FASE
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL

PRESSUPOST PROJECTE PAU-16
FASE 2
XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA
EQUIPAMENTS

6

FN12B324

1

FFB1J425

UA

DESCRIPCIÓ

m

Subministrament i col.locació de tub de polietilè de densitat alta de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col.locat al fons de la
rasa. Inclòs malla de senyalització d'estructura romboÏdal de PE d'alta densitat color blau de 30 cm d'amplada i logotip i
proves de pressió i estanqueitat.

1

AMIDAMENT DIRECTE
2

FFB1E425

m

Num. Text
1

Dn 110 mm

2

Miralbó

[C]

[D]

[E]

[F]

EMA22001

u

Num. Text

[C]

[D]

[E]

[F]

4

0,000 C#*D#*E#*F#

2

Contraincendis

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#

3

Boques de reg

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#

FM211447

u

1

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

Num. Text

[C]

Miralbó

Tipus

[C]

[D]

[D]

[E]

[F]

[F]

GDD26538

1

Tipus

Miralbó

F21D4102

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

01
02
05
01

2

Num. Text
1

Miralbó

Fórmula

10,000

TOTAL

Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
1,000

PRESSUPOST PROJECTE PAU-16
FASE 2
XARXA DE REG
MOVIMENTS DE TERRES
DESCRIPCIÓ

m

Demolició de canonada de qualsevol diàmetre i material, amb mitjans mecànics o manuals, càrrega sobre camió i
transport a abocador autoritzat inclòs canon.
Tipus

[C]

Tram dins de parcel.la

F2226223

TOTAL

UA

Num. Text
1

1,000

Arqueta de registre quadrada prefabricada de formigó armat per serveis de 42x42x40 cm (exteriors), i tapa també armada
de 40x40x3,5 cm. Inclou subministrament i col·locació sobre conducció.

u

TOTAL AMIDAMENT

1

Fórmula

10,000 C#*D#*E#*F#

[D]

[E]

[F]

42,500

m3

TOTAL

Fórmula

42,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

1,000

TOTAL

[E]

10,000

Fórmula

Subministrament i col.locació de boca de reg 40 mm d'Irua o similar, racord Barcelona norma UNE 23400 d'alumini
estampat amb caixa allotjament de fosa de ferroi tancal, Inclòs 3 m de canonada PEAD 40 mm Pn 10 PE-100, 2 enllaços i
collarí de presa sortida 1 1/4. Tot inclòs i completament acabat i instal.lat, inclòs connexió a la xarxa i proves.
Tipus

2

TOTAL

1,000 C#*D#*E#*F#

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

u

Dn 63 mm

NUM. CODI

2,000

TOTAL

1

OBRA
FASE
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL

Subministrament i col.locació d'hidrant sota nivell de terra d'Irua o similar 2 sortides de 70 mm Barcelona norma UNE
23400 d'alumini estampat inclòs caixa d'allotajament de fosa de ferro, tanca i arqueta, incloent 3 m de canonada PEAD 75
mm, Pn10 PE-100, 2 manigiuets tope brida 75 mm i 2 brides bojes d'acer revestides de polipropilé Pn16. Junta
d'estanqueitat reforáda amb cautxú EPDM norma UNE 53571/89, Pn16. Amb vàlvula comporta de seccionament tipus
Haule, eix d'extensió i connesió de presa. Totalment muntat, connexionat a la xarxa i provat.

Miralbó

FMA21027

8

Fórmula

0,000

[F]

Subministrament i col.locació de tub de polietilè de densitat alta de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de
10 bar de pressió nominal, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col.locat al fons de la rasa.
Inclòs malla de senyalització d'estructura romboÏdal de PE d'alta densitat color blau de 30 cm d'amplada i logotip i proves
de pressió i estanqueitat.

m

Num. Text

Industrial

Num. Text

5

TOTAL

[E]

TOTAL AMIDAMENT

118,000

1

TOTAL AMIDAMENT

FFB1C45

Num. Text

Escomesa a la xarxa general municipal d'aigua potable fins una lontigud màxima de 8m, realitzada amb tub de polietilè de
2'' de diàmetre, d'alta densitat i per 10 bar de pressió mpaxima amb collarí de presa de fosa, part proporcional de peces
especials de polietilè i tap roscat, inclòs drets i permisos per la connexió, totalment acabada i funcionant.
Tipus

[D]

Fórmula

118,000 C#*D#*E#*F#

118,000
TOTAL AMIDAMENT

3

TOTAL

[C]

1,000

0,000

Subministrament i col.locació de tub de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre nominal exterior PE-100, 10 bar
de pressió nominal, segons norma UNE 12201 SDR17, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa.
Inclòs malla de senyalització d'estructura romboÏdal de PE d'alta densitat color blau de 30 cm d'amplada i logotip i proves
de pressió i estanqueitat, seguint en tot moment les especificacions de SECOMSA.
Tipus

Tipus

Miralbó

TOTAL AMIDAMENT
7

1,000

Subministrament i col.locació de vàlvula de comporta manual tipus Hawle amb brides, de diàmetre nomimal 63 mm, de 16
bar de PN, cos de fosa dúctil, preu alt i muntada en pericó inclòs de canalització soterrada i connexionada a la xarxa

u

Num. Text

NUM. CODI

36

42,500

Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica del material excavat sobre camió, inclòs el transport de les terres sobrants a abocador, a qualsevol
distància i canon d'us o transport a zona d'aplec indicada per la DO.
Tipus

[C]

[D]

52,500

[E]

0,900

[F]

1,200

TOTAL

Fórmula

56,700 C#*D#*E#*F#

Fórmula

EUR

EUR

TEXT REFÓS DEL PROJECTE CONSTRUCTIU D´URBANITZACIÓ DEL SECTOR PAU-16
AL TERME MUNICIPAL D´ALCOLETGE (SEGRIÀ)

AMIDAMENTS

TEXT REFÓS DEL PROJECTE CONSTRUCTIU D´URBANITZACIÓ DEL SECTOR PAU-16
AL TERME MUNICIPAL D´ALCOLETGE (SEGRIÀ)

Data: 15/09/17

Pàg.:

F227F00F
Num. Text
1

Tipus

[C]

Miralbó

[D]

52,500

[E]

[F]

0,900

F228AM00

Num. Text
1

Fórmula

NUM. CODI

47,250

Rebliment i piconatge de rasa amb sorra calcària d'aportació, en tongades de fins a 25 cm , utilitzant picó vibrant, amb
necessitat d'humectació i amb una compactació del 95% PM

m3

Tipus

[C]

Miralbó

[D]

[F]

TOTAL

1

Fórmula

52,500

0,900

0,900

42,525 C#*D#*E#*F#

3,142

0,250

0,250

-10,310 C#*D#*E#*F#

-52,500

2

[E]

Pàg.:

PRESSUPOST PROJECTE PAU-16
FASE 2
XARXA DE REG
EQUIPAMENTS

GFB1R650

UA

DESCRIPCIÓ

m

Subministrament i col.locació de tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 500 mm per a PN 10 bar, amb unions
termosoldades, amb grau dedificultat mitjà, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al
fons de la rasa i provat. Inclòs malla de senyalització.

Num. Text
1

Tipus

[C]

Miralbó

[D]

[E]

[F]

52,500

TOTAL

F228A80F

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

56,700

56,700 C#*D#*E#*F#

2

Sorra

-42,525

-42,525 C#*D#*E#*F#

01
02
05
02

NUM. CODI
FD7Z0140

01
02
06
01

OBRA
FASE
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL
NUM. CODI
1

F2226223

UA

DESCRIPCIÓ

m3

Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica del material excavat sobre camió, inclòs el transport de les terres sobrants a abocador, a qualsevol
distància i canon d'us o transport a zona d'aplec indicada per la DO.

14,175
Num. Text

PRESSUPOST PROJECTE PAU-16
FASE 2
XARXA DE REG
OBRA CIVIL

UA

DESCRIPCIÓ

u

Connexió xarxa existent. Tot inclòs completament acabat.

1

L1

2

Miralbó

3

L2

4

MIralbó

Tipus

2

1,000

F227F00F

m2

Num. Text

FD7Z0130

u

Connexió a pou existent. Tot inclòs completament acabat.
AMIDAMENT DIRECTE

3

FDD20010

u

Num. Text
1

Gir i connexió xarxa existent

1,000

Pou de registre quadrat per a canonades D=<80 cm d'obra de fàbrica, formigó HM-20 o formigó prefabricat, inclou
aquesta unitat la base del pou, l'arrebossat interior si s'escau, pates, marc octogonal o quadrat aparent segons tipus de
paviment, massisat i tapa rodona articulada amb tancament de bloqueig de fosa dúctil segons norma EN-124 classe
D-400, segons detall. Segons plànols (Tubs circulars). Tot inclòs completament acabat.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

[F]

2,000

TOTAL

0,400

0,800

27,981 C#*D#*E#*F#

104,810

0,400

0,800

33,539 C#*D#*E#*F#

L1

2

Miralbó

3

L2

4

MIralbó

F226120G

Tipus

m3

61,520

Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 2 m d'amplària, amb compactació del 95% PM
[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

87,440

0,400

34,976 C#*D#*E#*F#

104,810

0,400

41,924 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
3

Fórmula

1

Fórmula

87,440

TOTAL AMIDAMENT

AMIDAMENT DIRECTE
2

PRESSUPOST PROJECTE PAU-16
FASE 2
XARXA D'ENLLUMENAT
MOVIMENT DE TERRES

Fórmula

Excavació

OBRA
FASE
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL

1

TOTAL

1

TOTAL AMIDAMENT

52,500

32,215

Subministrament, rebliment i piconatge de rasa amb material adequat de la pròpia excavació o de prèstec, en tongades
de fins a 25 cm de gruix, utilitzant picó vibrant, amb necessitat d'humectació i amb compactació del 95 % PM

m3

Fórmula

52,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

TOTAL AMIDAMENT
5

38

47,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
4

TOTAL

01
02
05
03

OBRA
FASE
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL

Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 2 m d'amplària, amb compactació del 95% PM

m2

Data: 15/09/17

56,700

TOTAL AMIDAMENT
3

AMIDAMENTS

37

76,900

Rebliment i piconatge de rasa amb sorra de pedrera calcària d'aportació, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim,
amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

2,000 C#*D#*E#*F#
Num. Text

TOTAL AMIDAMENT

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

2,000
EUR

EUR

TEXT REFÓS DEL PROJECTE CONSTRUCTIU D´URBANITZACIÓ DEL SECTOR PAU-16
AL TERME MUNICIPAL D´ALCOLETGE (SEGRIÀ)

AMIDAMENTS
1

L1

2

Miralbó

3

L2

4

MIralbó

TEXT REFÓS DEL PROJECTE CONSTRUCTIU D´URBANITZACIÓ DEL SECTOR PAU-16
AL TERME MUNICIPAL D´ALCOLETGE (SEGRIÀ)

Data: 15/09/17

Pàg.:

4
87,440

0,400

0,400

13,990 C#*D#*E#*F#

104,810

0,400

0,400

16,770 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
4

F226170G

L1

2

Miralbó

3

L2

4

MIralbó

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

01
02
06
02

NUM. CODI
1

FDG32359

L1

2

Miralbó

3

L2

4

MIralbó

0,400

0,400

13,990 C#*D#*E#*F#

104,810

0,400

0,400

16,770 C#*D#*E#*F#

FDG3U170

1

Num. Text

1

[C]

[D]

[E]

[F]

3,000

3,000 C#*D#*E#*F#

[C]

FG380902

01
02
06
03

87,440

87,440 C#*D#*E#*F#

104,810

104,810 C#*D#*E#*F#

[D]

[E]

[F]

48,000

1

L1

2

Miralbó

3

Fanals

4

L2

5

MIralbó

6

Fanals

UA

DESCRIPCIÓ

m

Subministrament, estesa i connexions de conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment
Tipus

[C]

[D]

m

[C]

[F]

Tipus

[C]

3,000

3,000

[D]

[D]

3

48,000 C#*D#*E#*F#

[E]

[F]

FGD1222E

u

Num. Text

48,000

TOTAL

Fórmula

1

Linea 1

3,000

3,000 C#*D#*E#*F#

2

Linea 2

3,000

3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

[E]

[F]

EUR

TOTAL

Fórmula

1,000

3,000 C#*D#*E#*F#

104,810

104,810 C#*D#*E#*F#

1,000

3,000 C#*D#*E#*F#
198,250

Subministrament i col.locació de piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 μm de gruix, de
1500 mm de llargària i de 14.6 mm de diàmetre, clavada a terra inclòs elements especials de muntatge i connexió
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

Punt de llum Linea 1

3,000

3,000 C#*D#*E#*F#

2

Putn de llum Linea 2

3,000

3,000 C#*D#*E#*F#

FM6AP230

u

Num. Text

6,000

48,000

87,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
4

Fórmula

87,440

TOTAL AMIDAMENT

Fórmula

TOTAL

48,000 C#*D#*E#*F#

Subministrament i col.locació de conductor de coure de designació XLPE,0.6/1 kV, tetrapolar de 4x6 mm2 i col·locat en
tub soterrat

Pericó de 55x55x100 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de 20 cm de graves de drenatge
Tipus

[E]

48,000

192,250

TOTAL

6,000

PRESSUPOST PROJECTE PAU-16
FASE 2
XARXA D'ENLLUMENAT
EQUIPAMENTS

Longitud total

FG3136PP

40

Fórmula

Linea 2

Num. Text

Fórmula

Subministrament i col.locació de banda de senyalització de material plàstic per a telecomunicacions
Tipus

u

TOTAL

TOTAL

2

TOTAL AMIDAMENT

Canalització d'un tub de PE corrugat de DN 90 mm, de doble paret, interior llisa exterior corrugada, per a canalització
soterrada
Tipus

[F]

3,000 C#*D#*E#*F#

1

2

Longitud total

FDK2A4F4

30,760

[E]

3,000

Num. Text

TOTAL AMIDAMENT
3

[D]

Linea 1

NUM. CODI

m

Num. Text

[C]

1

OBRA
FASE
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL

DESCRIPCIÓ

m

Tipus

TOTAL AMIDAMENT

PRESSUPOST PROJECTE PAU-16
FASE 2
XARXA D'ENLLUMENAT
OBRA CIVIL

TOTAL AMIDAMENT
2

Fórmula

UA

Num. Text
1

TOTAL

Pàg.:

Subministre i col·locació de bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa dúctil 580x580x50 mm i de 25 kg de pes
B125, col·locat amb morter el·laborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclòs el grabat del servei pertinent i logotip de
l'Ajuntament.

u

Num. Text

30,760

87,440

TOTAL AMIDAMENT

OBRA
FASE
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL

FDKZ3176

Data: 15/09/17

Estesa i piconatge de sòl adequat procedent de l'excavació o de prèstec, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim,
amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

m3

Num. Text
1

AMIDAMENTS

39

6,000

Soldadura aluminotermica
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

Punt de llum Linea 1

3,000

3,000 C#*D#*E#*F#

2

Putn de llum Linea 2

3,000

3,000 C#*D#*E#*F#
EUR

TEXT REFÓS DEL PROJECTE CONSTRUCTIU D´URBANITZACIÓ DEL SECTOR PAU-16
AL TERME MUNICIPAL D´ALCOLETGE (SEGRIÀ)

AMIDAMENTS

TEXT REFÓS DEL PROJECTE CONSTRUCTIU D´URBANITZACIÓ DEL SECTOR PAU-16
AL TERME MUNICIPAL D´ALCOLETGE (SEGRIÀ)

Data: 15/09/17

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
5

FHN8526S

Tipus

Miralbó

[C]

[D]

[E]

[F]

6,000

FHM11H22

Tipus

Fanals

[C]

[D]

[E]

[F]

6,000

FGOO27PP

4

FGG10436

u

6,000

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

6,000

1

TOTAL

NUM. CODI
1

Fórmula

F2226223

6,000

NUM. CODI

UA

PRESSUPOST PROJECTE PAU-16
FASE 2
XARXA DE MITJA TENSIÓ
CENTRES DE SECCIONAMENT

F2226223

m3

Num. Text

DESCRIPCIÓ

m3

Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica del material excavat sobre camió, inclòs el transport de les terres sobrants a abocador, a qualsevol
distància i canon d'us o transport a zona d'aplec indicada per la DO.
Tipus

Miralbó

2

115,000

F227F00F

Tipus

[C]

1,000

Tipus

Miralbó

Num. Text
1

[C]

115,000

[D]

5,260

[E]

3,180

[F]

0,560

TOTAL

3

Fórmula

F226170G

[C]

1,000

[F]

1,410

TOTAL

[D]

5,260

[E]

[F]

3,180
TOTAL AMIDAMENT

Fórmula

72,968 C#*D#*E#*F#
72,968

[D]

[E]

[F]

0,450

TOTAL

Fórmula

51,750 C#*D#*E#*F#
51,750

Estesa i piconatge de sòl adequat procedent de l'excavació o de prèstec, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim,
amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

m3

9,367 C#*D#*E#*F#
9,367

1

Tipus

Miralbó

[C]

115,000

TOTAL

01
02
08
02

OBRA
FASE
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL

Fórmula

16,727 C#*D#*E#*F#
16,727

NUM. CODI
1
EUR

[D]

0,450

[E]

[F]

1,000
TOTAL AMIDAMENT

Subministrament i estesa de capa de neteja i anivellament de llosa de formigó HM-20/P/40/I amb armadura d'acer
B-500S. Inclou 10 cm de copa d'arena compactada i anivellada.
Tipus

[E]

TOTAL AMIDAMENT

Num. Text

m2

0,450

Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica del material excavat sobre camió, inclòs el transport de les terres sobrants a abocador, a qualsevol
distància i canon d'us o transport a zona d'aplec indicada per la DO.

TOTAL AMIDAMENT
FDKSL127

[D]

Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 2 m d'amplària, amb compactació del 95% PM

m2

Num. Text

DESCRIPCIÓ

1

2

[C]

TOTAL AMIDAMENT

1

1

PRESSUPOST PROJECTE PAU-16
FASE 2
XARXA DE TELECOMUNICACIONS
MOVIMENT DE TERRES

UA

Num. Text
1

01
02
07
01

01
02
08
01

6,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

0,000

AMIDAMENT DIRECTE

OBRA
FASE
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL

Pintat RAL de columna per enllumenat de fins a 5 m d'alçada, inclòs braç i altres elements, segons indiquin els Serveis
tècnics de l'Ajuntament

Num. Text

OBRA
FASE
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL

Subministrament i col·locació de Centre de Seccionament prefabricat de formigó MT model PFU-4 de ORMAZABAL o
similar, amb 1 cel·la de seccionament, i 3 cel·les de línia tipus CML-36 L2, equip de telecomandament, accessoris de
muntatge, seguretat i senyalització inclosos. Inclou: muntatge de cel·les, connexionat de terminals a cel·les, xarxa de
terres exterior, enllumenat centre, ponts interconnexió de MT, certificats i accessoris varis.

u

Fórmula

42

0,000

AMIDAMENT DIRECTE

6,000

TOTAL

Pàg.:

Subministrament i col·locació de Centre de Seccionament prefabricat de formigó MT model PFU-4 de ORMAZABAL o
similar, amb 1 cel·la de seccionament, i 3 cel·les de línia tipus CML-36 L2, accessoris de muntatge, seguretat i
senyalització inclosos. Inclou: muntatge de cel·les, connexionat de terminals a cel·les, xarxa de terres exterior, enllumenat
centre, ponts interconnexió de MT, certificats i accessoris varis.

u

Fórmula

6,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

7

FGG10362

Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 5 m d'alçària, coronament sense platina, amb base
platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó, inclòs equip i connexió.

u

Num. Text
1

TOTAL

6,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

6

3

6,000

Data: 15/09/17

Subministrament i instal.lació de llumenera simètrica per a vials model JNR.CB.GC.A.V.L043.SL.LRD.C-PROTEC.715T
de Carandini o similar, amb làmpada led 51 W, de preu alt, tancada, acoblada al suport i connexionada.

u

Num. Text
1

AMIDAMENTS

41

FDG3U170

TOTAL

Fórmula

51,750 C#*D#*E#*F#
51,750

PRESSUPOST PROJECTE PAU-16
FASE 2
XARXA DE TELECOMUNICACIONS
OBRA CIVIL I EQUIPAMENTS

UA

DESCRIPCIÓ

m

Subministrament i col.locació de banda de senyalització de material plàstic per a telecomunicacions
EUR
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AMIDAMENTS
Num. Text
1
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Data: 15/09/17

Tipus

Miralbó

[C]

[D]

[E]

Pàg.:

[F]

115,000

FDGT04DM

u

Num. Text
1

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

3

FDG300PP

m

Num. Text
1

[C]

Miralbó

[D]

[E]

[F]

8,000

FDG30020

m

Num. Text
1

Tipus

[C]

2,000

[D]

[E]

[F]

8,000

FDG301PP

m

Num. Text
1

Tipus

[C]

Miralbó

FDG30030

[D]

[E]

[F]

107,000

m

Num. Text
1

Tipus

[C]

2,000

Num. Text
1

Miralbó

m

1,000

TOTAL

Fórmula

NUM. CODI
1

8,000

TOTAL

01
02
10
01

OBRA
FASE
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL

XPA10023

1,000

PRESSUPOST PROJECTE PAU-16
FASE 2
GESTIÓ DE RESIDUS
GESTIÓ DE RESIDUS

UA

DESCRIPCIÓ

pa

Partida alçada a justificar per a gestió de residus de construcció i demolició fase 2 segons Annex núm. 8.
AMIDAMENT DIRECTE

1,000

Fórmula

16,000

TOTAL

Fórmula

107,000

Subministrament de tub de PVC rígid D 110 mm, gruix 1,8 mm, inclou p.p. de corbes gruix 3,2 mm i colzes gruix 3,2 mm,
segons normes companyia. Tot inclòs.

Miralbó

FDG30010

Partida alçada a justificar per a seguretat i salut durant ll'execució de les obres d'urbanització de la fase 2 segons Annex
núm. 9.

107,000 C#*D#*E#*F#

[D]

[E]

[F]

107,000

TOTAL

Fórmula

214,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

7

pa

Formació de canalització per a dos tubs de diàmetre nominal 110 mm, prisma en base 2, més tritubo 40 mm, amb dau de
recobriment de 45x41 cm amb formigó HM-20/P/20/I.

TOTAL AMIDAMENT
6

XPJS1002

DESCRIPCIÓ

16,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

5

1

UA

AMIDAMENT DIRECTE

Subministrament de tub de PVC rígid D 63 mm, gruix 1,2 mm, inclou p.p. de corbes gruix 3,2 mm i colzes gruix 3,2 mm,
segons normes companyia. Tot inclòs.

Miralbó

NUM. CODI

Fórmula

8,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

4

TOTAL

Fromació de canalització per dos tubs de 63 mm de diàmetre amb dau de recobriment de 30x18,3 cm amb formigó
HM-20/P/20/I. Tot inclòs.
Tipus

44

PRESSUPOST PROJECTE PAU-16
FASE 2
SEGURETAT I SALUT
SEGURETAT I SALUT

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

Pàg.:

115,000

Subministrament i col.locació d'arqueta prefabricada de formigó, tipus DM, segons model oficial Telefónica,col·locat sobre
solera de formigó de 10 cm de gruix. Inclosa tapa de formigó i marc angular. Inclòs grabat de xarxa de telecomunicacions,
ajuntament i logotip totalment acabada i connexionada a la xarxa, inclós la col·locació de la tapa

Miralbó

Data: 15/09/17
01
02
09
01

OBRA
FASE
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL

Fórmula

115,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

2

TOTAL

AMIDAMENTS

43

214,000

Subministrament de tub de PVC rígid tritubo 40 mm segons normes companyia. Tot inclòs.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

107,000

TOTAL

Fórmula

107,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

107,000

EUR

EUR
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data:

15/09/17

Pàg.:

1

P-1

E2111600

m3

Enderroc complert de volum aparent d'edificació fins a cota de fonamentació o soleres, amb
estructura d'obra de fàbrica, inclòs instal·lacions i canalitzacions existents, amb mitjans
manuals i mecànics, sense classificació del residu i càrrega sobre camió o contenidor
(CINC EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

5,23

€

P-2

E2135352

m3

Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb martell trencador sobre
retroexcavadora i càrrega mecànica i transport de runa amb camió a qualsevol distància,
inclós canon d'abocador.
(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

44,43

€

Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics,
incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
(QUATRE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

4,06

P-3

E222X001

m3

EMA22001

u

Escomesa a la xarxa general municipal d'aigua potable fins una lontigud màxima de 8m,
realitzada amb tub de polietilè de 2'' de diàmetre, d'alta densitat i per 10 bar de pressió
mpaxima amb collarí de presa de fosa, part proporcional de peces especials de polietilè i tap
roscat, inclòs drets i permisos per la connexió, totalment acabada i funcionant.
(NORANTA-SET EUROS AMB UN CÈNTIMS)

97,01

€

P-5

EMA22027

u

Subministrament i col.locació de vàlvula comporta Dn 80 Pn16 de descàrrega, cos de fosa
dúctil, connexionada a la xarxa per a buidat de la xarxa d'abastament i connexió amb amb
xarxa de sanejament. Inclòs accessoris de muntatge, connexions i pericó.
(CENT QUARANTA-SET EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

147,32

€

P-6

EMA22034

u

Subministrament i col.locació de vàlvula ventosa bifuncional Dn 80 Pn 16 connexionada a la
xarxa. Inclòs accessoris de muntatge, connexions i pericó.
(TRES-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

366,96

€

Demolició de paviment de formigó, de qualsevol gruix i d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega mecànica o manual sobre camió i transport a abocador autoritzat o
centre de reciclatge a qualsevol distància, inclòs canon d'us
(TRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

3,50

P-7

F2194AG5

m2

Demolició de canonada de qualsevol diàmetre i material, amb mitjans mecànics o manuals,
càrrega sobre camió i transport a abocador autoritzat inclòs canon.
(UN EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

1,32

€

P-9

F21G0010

m

Desmuntatge de línia de 25 kV existent, incloent demolició de fonamentació, retirada de
suports metàl.lics i/o de fusta, i de cable elèctric, fins a magatzem d'aplec de material elèctric
de la companyia Endesa o punt d'abocament autoritzat inclòs canon. Tot inclòs.
(SETANTA EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

70,64

€

P-10

F2226223

m3

Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en qualsevol tipus de
terreny, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat sobre camió, inclòs el
transport de les terres sobrants a abocador, a qualsevol distància i canon d'us o transport a
zona d'aplec indicada per la DO.
(SIS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

6,50

€

Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics
(UN EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

1,11

P-12

F226120G

m3

Rebliment i piconatge de rasa amb sorra de pedrera calcària d'aportació, en tongades de 25
cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori
autopropulsat, i amb necessitat d'humectació
(ONZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

m3

Estesa i piconatge de sòl adequat procedent de l'excavació o de prèstec, en tongades de 25
cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori
autopropulsat, i amb necessitat d'humectació
(TRES EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

3,29

€

P-14

F2270100

m2

Anivellació, refí i compactació de caixes amb mitjans mecànics. Tot inclòs completament
acabat.
(ZERO EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

0,95

€

P-15

F227A00F

m2

Repàs, compactació i formació de llit de sol de rasa de fins a 2.5 m d'amplada, amb
compactació del 95% PM
(ZERO EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

0,37

€

P-16

F227F00F

m2

Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 2 m d'amplària, amb compactació del 95% PM
(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

0,65

€

P-17

F2285H11

m

Protecció per a tubs en rasa de fins a 1,5 m d'amplada amb formigó HM-20/P/20/I, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, i malla electrosoldada d'acer B 500 T d10 15x15 cm.
(CATORZE EUROS)

14,00

€

P-18

F228A80F

m3

Subministrament, rebliment i piconatge de rasa amb material adequat de la pròpia excavació
o de prèstec, en tongades de fins a 25 cm de gruix, utilitzant picó vibrant, amb necessitat
d'humectació i amb compactació del 95 % PM

6,53

€

12,82

€

(SIS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)
F228AM00

m3

Rebliment i piconatge de rasa amb sorra calcària d'aportació, en tongades de fins a 25 cm ,
utilitzant picó vibrant, amb necessitat d'humectació i amb una compactació del 95% PM

(DOTZE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

m

m2

2

€

F21D4102

F2241010

Pàg.:

F226170G

P-19

P-8

P-11

15/09/17

P-13

€

P-4

Data:

11,45

P-20

F228FB0F

m3

Rebliment i piconatge de rasa, amb material seleccionat procedent de prèctec o seleccionat
de la pròpia obra, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar,
amb humectació i compactació del 95 % PM. Inclòs carrega i transport des del lloc d'aplec
fins la zona d'estesa.
(SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

6,25

€

P-21

F921201F

m3

Subministrament i col.locació de subbase de tot-ú artificial per a paviment,amb estesa i
piconatge del material al 95 % del PM.
(DIVUIT EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

18,11

€

P-22

F928101E

m3

Explanada de material seleccionat, amb subminsitrament, estesa i piconatge del material al
98 % del PM
(SET EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

7,20

€

P-23

F931201J

m3

Subministre i col·locació de base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al
98% del PM. Inclòs el transport des del punt de subministre o pedrera autoritzada per la DO.
(TRETZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

13,86

€

P-24

F9670160

m

Subminsitrament i col.locació de vorada prefabricada de formigó doble capa de 100x8/25x28
cm remuntable amb base de formigó HM-20, inclou subministrament, col·locació i p.p. de
peces especials, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.
(NOU EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

9,38

€

€

€

TEXT REFÓS DEL PROJECTE CONSTRUCTIU D´URBANITZACIÓ DEL SECTOR PAU-16
AL TERME MUNICIPAL D´ALCOLETGE (SEGRIÀ)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

P-25

F9787G41

m
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Data:

15/09/17

Pàg.:

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

3

Rigola de formigó HM-30/P/20/I+E, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, de 30 cm d'amplària i de 25 a 30 cm d'alçària, acabat remolinat
(CINC EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

5,18

P-39
u

Gual per a vianants o vehicles en vorera de formigó, mitjantçant enfonsament de la vorada i
subministrament i col·locació de peces especials, segons plànols de detall. Tot inclòs
completament acabat.
(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

54,76

€

P-27

F9A1201L

m3

Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 100 % del PM
(DINOU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

19,50

€

F9G124F2

m3

Paviment de formigó sense additius HM-30/B/20/I+E de consistència tova, grandària màxima
del granulat, 20 mm, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge manual i
acabat reglejat
(CINQUANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

56,57

€

P-29

FBA13110

m

Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 2/5,5, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada
(ZERO EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

0,31

€

FBA1G110

m

Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i microesferes de
vidre, amb màquina autopropulsada
(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

0,57

€

P-31

FBA21140

m

Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua de 40 cm 0,8/0,4, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual
(UN EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

1,38

€

Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 40 cm, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual (línia de detenció)
(UN EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

1,75

Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre,
amb màquina d'accionament manual
(CINC EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

5,64

FBA31110

m2

FD7F0210

m

Subministrament i col.locació tub de PEAD corrugat de DN 125 mm, serie SN4, CEN TC
0155, doble paret llis interior i corrugat exterior, col·locat al fons de rasa, inclosa execució de
junts i p.p. de peces especials, neteja, proves, comprovació amb càmera de vídio i connexio a
xarxa o pou. Tot inclòs completament acabat segons empresa concessionària del servei.

11,36

€

P-40

FD7F0220

m

Subministrament i col.locació tub de PEAD corrugat de DN 315 mm, serie SN4, CEN TC
0155, doble paret llis interior i corrugat exterior, col·locat al fons de rasa, inclosa execució de
junts i p.p. de peces especials, neteja, proves, comprovació amb càmera de vídio i connexio a
xarxa o pou. Tot inclòs completament acabat segons empresa concessionària del servei.

13,66

€

38,64

€

(TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-30

P-33

4

(ONZE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-28

m

Pàg.:

(CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

F9850100

FBA22311

15/09/17

€

P-26

P-32

Data:

P-41

FD7F0230

m

Subministrament i col.locació tub de PEAD corrugat de DN 500 mm, serie SN4, CEN TC
0155, doble paret llis interior i corrugat exterior, col·locat al fons de rasa, inclosa execució de
junts i p.p. de peces especials, neteja, proves, comprovació amb càmera de vídio i connexio a
xarxa o pou. Tot inclòs completament acabat segons empresa concessionària del servei.
(TRENTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-42

FD7Z0130

u

Connexió a pou existent. Tot inclòs completament acabat.
(CINC-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

556,98

€

P-43

FD7Z0140

u

Connexió xarxa existent. Tot inclòs completament acabat.
(DOS-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

278,62

€

P-44

FDC12C04

U

Subministrament i col.locació de pou de registre circular de formigó prefabricat de 1200 mm
de diàmetre (fins a 2,0 m d'alçada), inclòs graons de polipropilè i tapa de fosa dúctil tipus
Rexel D400 de 600 mm de diàmetre. Inclosa solera de formigó HM-20 de dimensions
1.4x1.4x0.20 m, col·locada sobre capa de neteja i anivellament de formigó de fck= 10N/mm2,
de mides 1.5x1.5x0.05 m o base prefabricada 1200x120 mm. Inclosa formació de connexions
amb col.lectors.Totalment instal.lat inclòs subministrament de material a peu d'obra.
(SIS-CENTS DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

618,52

€

P-45

FDC15124

u

Subministrament i col.locació de pou de registre circular de formigó prefabricat de 1000 mm
de diàmetre (fins a 2,0 m d'alçada), inclòs graons de polipropilè i tapa de fosa dúctil tipus
Rexel D400 de 600 mm de diàmetre. Inclosa solera de formigó HM-20 de dimensions
1.4x1.4x0.20 m, col·locada sobre capa de neteja i anivellament de formigó de fck= 10N/mm2,
de mides 1.5x1.5x0.05 m o base prefabricada 1000x120 mm. Inclosa formació de connexions
amb col.lectors.Totalment instal.lat inclòs subministrament de material a peu d'obra.
(DOS-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

295,31

€

P-46

FDD20010

u

Pou de registre quadrat per a canonades D=<80 cm d'obra de fàbrica, formigó HM-20 o
formigó prefabricat, inclou aquesta unitat la base del pou, l'arrebossat interior si s'escau,
pates, marc octogonal o quadrat aparent segons tipus de paviment, massisat i tapa rodona
articulada amb tancament de bloqueig de fosa dúctil segons norma EN-124 classe D-400,
segons detall. Segons plànols (Tubs circulars). Tot inclòs completament acabat.
(QUATRE-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

425,11

€

€

€

P-34

FBB11121

u

Subministrament i col.locació de placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat,
triangular, de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament, inclòs plaques
complementàries
(CINQUANTA-NOU EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

59,15

€

P-35

FBB11241

u

Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 50 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

24,06

€

P-36

FBB21101

u

Subministrament i col.locació de placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 40x40
cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament
(TRENTA-DOS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

32,25

€

P-37

FBBZ1220

m

Subministrament i col.locació de suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3
mm, col·locat a terra formigonat
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

24,23

€

P-38

FD5J0030

u

Subministrament i col.locació d'embornal sifònic, inclou reixa practicable de fosa dúctil model
Delta 50V o similar de 565x300 mm mm classe C-250 i caixa de formigó prefabricat model
Imbornal 7 amb pala sifònica de Fundició Dúctil Benito o similar, nclou excavació, reblert de
terres i reixa de fosa segons plànols. Tot inclòs completament acabat.

138,08

€

TEXT REFÓS DEL PROJECTE CONSTRUCTIU D´URBANITZACIÓ DEL SECTOR PAU-16
AL TERME MUNICIPAL D´ALCOLETGE (SEGRIÀ)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

TEXT REFÓS DEL PROJECTE CONSTRUCTIU D´URBANITZACIÓ DEL SECTOR PAU-16
AL TERME MUNICIPAL D´ALCOLETGE (SEGRIÀ)

Data:

15/09/17

Pàg.:

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

5

P-47

FDG30010

m

Subministrament de tub de PVC rígid tritubo 40 mm segons normes companyia. Tot inclòs.
(UN EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

1,98

€

P-48

FDG30020

m

Subministrament de tub de PVC rígid D 63 mm, gruix 1,2 mm, inclou p.p. de corbes gruix 3,2
mm i colzes gruix 3,2 mm, segons normes companyia. Tot inclòs.
(UN EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

1,05

€

Subministrament de tub de PVC rígid D 110 mm, gruix 1,8 mm, inclou p.p. de corbes gruix
3,2 mm i colzes gruix 3,2 mm, segons normes companyia. Tot inclòs.
(DOS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

2,32

P-49

FDG30030

m

m

Fromació de canalització per dos tubs de 63 mm de diàmetre amb dau de recobriment de
30x18,3 cm amb formigó HM-20/P/20/I. Tot inclòs.
(DOS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

2,40

€

P-51

FDG301PP

m

Formació de canalització per a dos tubs de diàmetre nominal 110 mm, prisma en base 2, més
tritubo 40 mm, amb dau de recobriment de 45x41 cm amb formigó HM-20/P/20/I.
(VUIT EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

8,90

€

P-52

FDG32359

m

Canalització d'un tub de PE corrugat de DN 90 mm, de doble paret, interior llisa exterior
corrugada, per a canalització soterrada
(UN EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

1,65

€

P-53

FDG3U170

m

Subministrament i col.locació de banda de senyalització de material plàstic
telecomunicacions
(ZERO EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

0,18

€

P-55

FDG50160

m

m

6

FDKZ3176

u

Subministre i col·locació de bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa dúctil
580x580x50 mm i de 25 kg de pes B125, col·locat amb morter el·laborat a l'obra amb
formigonera de 165 l. Inclòs el grabat del servei pertinent i logotip de l'Ajuntament.
(TRENTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

33,85

€

P-61

FFA1M225

u

Connexio de servei de fins a 10 metres amb tub de PVC, per sanejament amb doble pared,
llis interior corrugat exterior tipus Sanecor o similar, de 250 mm de diametre nominal, per a
col.locar soterrat, protegit amb formigó. Inclos peça d'unió de PVC de qualsevol tipus,
connexio a la xarxa principal i transport de material a peu d'obra. Totalment finalitzada.

216,91

€

129,15

€

180,46

€

P-62

Canalització de serveis executada en vorera o calçada, amb 2 tubs corrugats de PE DN 160
mm, incloent formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, reomplert
fins 5 cm per sobre nivell de la part superior dels tubs, rebliment amb material seleccionat de
la pròpia obra, càrrega i transport a l'abocador controlat i legalitzat dels materials sobrants,
banda de senyalització i plaques de protecció inclosa. Inclòs canon d'abocament i
manteniment de l'abocador.
(SET EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

7,60

Conducció per a mitja tensió en pas de vorera, inclou excavació, reblert i compactat de rases,
tubs de PE diàmetre 200 mm, protegits amb formigó HM-20, i cinta de senyalització de PE.
Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (2 circuits)
(DEU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

10,63

FFA1M525

u

Connexio de servei de fins a 5 metres amb tub de PVC, per sanejament amb doble pared, llis
interior corrugat exterior tipus Sanecor o similar, de 250 mm de diametre nominal, per a
col.locar soterrat, protegit amb formigó. Inclos peça d'unió de PVC de qualsevol tipus,
connexio a la xarxa principal i transport de material a peu d'obra. Totalment finalitzada.
(CENT VINT-I-NOU EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-63

FDG50155

Pàg.:

(DOS-CENTS SETZE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

FDG300PP

P-54

15/09/17

P-60

€

P-50

per a

Data:

FFA1MC20

u

(CENT VUITANTA EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)
P-64

FFB17425

m

Subministrament i col.locació de tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 180
mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, soldat, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col.locat al fons de la rasa. Inclòs malla de senyalització
d'estructura romboÏdal de PE d'alta densitat color blau de 30 cm d'amplada i logotip i proves
de pressió i estanqueitat.
(TRENTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

35,62

€

P-65

FFB17435

m

Subministrament i col.locació de tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 200
mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, soldat, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col.locat al fons de la rasa. Inclòs malla de senyalització
d'estructura romboÏdal de PE d'alta densitat color blau de 30 cm d'amplada i logotip i proves
de pressió i estanqueitat.
(TRENTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

39,59

€

P-66

FFB1C425

m

Subministrament i col.locació de tub de polietilè de densitat alta de designació PE 100, de 90
mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, soldat, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col.locat al fons de la rasa. Inclòs malla de senyalització
d'estructura romboÏdal de PE d'alta densitat color blau de 30 cm d'amplada i logotip i proves
de pressió i estanqueitat.
(DOTZE EUROS)

12,00

€

P-67

FFB1C45

m

Subministrament i col.locació de tub de polietilè de densitat alta de designació PE 100, de 63
mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, soldat, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col.locat al fons de la rasa. Inclòs malla de senyalització
d'estructura romboÏdal de PE d'alta densitat color blau de 30 cm d'amplada i logotip i proves
de pressió i estanqueitat.
(ONZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

11,49

€

P-68

FFB1E425

m

Subministrament i col.locació de tub de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre
nominal exterior PE-100, 10 bar de pressió nominal, segons norma UNE 12201 SDR17,
soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa. Inclòs malla de senyalització
d'estructura romboÏdal de PE d'alta densitat color blau de 30 cm d'amplada i logotip i proves
de pressió i estanqueitat, seguint en tot moment les especificacions de SECOMSA.

13,03

€

€

€

P-56

FDGT04DM

u

Subministrament i col.locació d'arqueta prefabricada de formigó, tipus DM, segons model
oficial Telefónica,col·locat sobre solera de formigó de 10 cm de gruix. Inclosa tapa de formigó
i marc angular. Inclòs grabat de xarxa de telecomunicacions, ajuntament i logotip totalment
acabada i connexionada a la xarxa, inclós la col·locació de la tapa
(TRES-CENTS DOTZE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

312,05

€

P-57

FDGT7581

u

Partida per a ajudes de connexió amb xarxa existent de telecomunicacions
(TRES-CENTS CINQUANTA EUROS)

350,00

€

P-58

FDK2A4F4

u

Pericó de 55x55x100 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de
20 cm de graves de drenatge
(QUARANTA-DOS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

42,20

€

P-59

FDKSL127

m2

Subministrament i estesa de capa de neteja i anivellament de llosa de formigó HM-20/P/40/I
amb armadura d'acer B-500S. Inclou 10 cm de copa d'arena compactada i anivellada.
(VINT-I-SET EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

27,30

€

Connexio de servei de fins a 10 metres amb tub de PVC, per sanejament amb doble pared,
llis interior corrugat exterior tipus Sanecor o similar, de 200 mm de diametre nominal, per a
col.locar soterrat, protegit amb formigó. Inclos peça d'unió de PVC de qualsevol tipus,
connexio a la xarxa principal i transport de material a peu d'obra. Totalment finalitzada.

(TRETZE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)
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m
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Subministrament i col.locació de tub de polietilè de densitat alta de designació PE 100, de
160 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, soldat, amb grau de dificultat
mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col.locat al fons de la rasa. Inclòs malla de senyalització
d'estructura romboÏdal de PE d'alta densitat color blau de 30 cm d'amplada i logotip i proves
de pressió i estanqueitat.
(VINT-I-CINC EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

25,09

€

P-70

FG3136PP

m

Subministrament i col.locació de conductor de coure de designació XLPE,0.6/1 kV, tetrapolar
de 4x6 mm2 i col·locat en tub soterrat
(DOS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

2,92

€

P-71

FG3191G4

m

Subministrament i col·locació de 4 conductors d'alumini designació UNE 0,6/1 kV, 3 unipolars
de secció 1x240 mm2 i 1 unipolar de secció 1x150 mm2 col·locats en tub de PE de DN 160
mm.
(VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

21,48

€

P-72

FG380902

m

Subministrament, estesa i connexions de conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35
mm2, muntat superficialment
(TRES EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

3,77

€

P-73

FGD1222E

u

Subministrament i col.locació de piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de
coure de 300 μm de gruix, de 1500 mm de llargària i de 14.6 mm de diàmetre, clavada a terra
inclòs elements especials de muntatge i connexió
(SETZE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

16,35

€

Subministrament i col·locació de Centre de Seccionament prefabricat de formigó MT model
PFU-4 de ORMAZABAL o similar, amb 1 cel·la de seccionament, i 3 cel·les de línia tipus
CML-36 L2, accessoris de muntatge, seguretat i senyalització inclosos. Inclou: muntatge de
cel·les, connexionat de terminals a cel·les, xarxa de terres exterior, enllumenat centre, ponts
interconnexió de MT, certificats i accessoris varis.
(CINC MIL VUIT-CENTS VUITANTA EUROS)

5.880,00

Subministrament i col·locació de Centre de Seccionament prefabricat de formigó MT model
PFU-4 de ORMAZABAL o similar, amb 1 cel·la de seccionament, i 3 cel·les de línia tipus
CML-36 L2, equip de telecomandament, accessoris de muntatge, seguretat i senyalització
inclosos. Inclou: muntatge de cel·les, connexionat de terminals a cel·les, xarxa de terres
exterior, enllumenat centre, ponts interconnexió de MT, certificats i accessoris varis.
(DOTZE MIL VUIT-CENTS VUITANTA EUROS)

12.880,00

Línia elèctrica trifàsica de tensió mitja (MT) de composició 3x1x240 mm2, constituïda per
cables unipolars de designació UNE RHZ1 12/20 kV de 240 mm2 de secció, amb conductor
d'alumini, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), pantalla metàl·lica de fils de coure de 16
mm2 de secció i coberta exterior de poliolefina termoplàstica (Z1), soterrada
(QUINZE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

15,38

Conversió aèria-soterrada per línia trifàsica de 25 kV, composta per xapa d'acer galvanitzada
fins 3m per protecció de la canalització, autovàlvules, seccionament, torre metàl·lica de
gelosia de 12 m. Inclou execució de base de formigó, i posada a terra de l'estructura
metàl·lica i del terra addicional de descàrrega de les autovàlvules.
(DOTZE MIL SIS-CENTS EUROS)

12.600,00

P-74

P-75

P-76

P-77

FGG10362

FGG10436

FGK2L4A1

FGKW0153

u

u

m

u

u

Conversió aèria-soterrada per línia trifàsica de 25 kV, composta per xapa d'acer galvanitzada
fins 3m per protecció de la canalització, autovàlvules, seccionament.
(QUATRE MIL DOS-CENTS EUROS)

4.200,00

€

P-79

FGOO27PP

u

Pintat RAL de columna per enllumenat de fins a 5 m d'alçada, inclòs braç i altres elements,
segons indiquin els Serveis tècnics de l'Ajuntament
(TRENTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

36,62

€

8

u

Estudi, Projecte, Legalització, i supervisió de la Instal·lació d'AT. Inclourà les proves
d'aïllament, rigidesa dielèctrica, resistències de les posades a terra i les mesures de les
tensions de pas i contacte.
(MIL SET-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS)

1.764,00

€

P-81

FGZZ3000

u

Treballs interiors al CTWL559 per subministrament elèctric al quadre d'enllumenat. Inclou
Estudi, Projecte, Legalització, i supervisió de la Instal·lació de BT. Inclourà les proves
d'aïllament, rigidesa dielèctrica, resistències de les posades a terra i les mesures de les
tensions de pas i contacte.
(MIL CINQUANTA-UN EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

1.051,05

€

P-82

FHGAU010

u

Quadre de comandament model Gestiollum de 4 sortides, amb mòdul de mesura i reductor de
flux Scorpio, per enllumenat segons especificacions i normes de FECSA-ENHER, amb armari
d'acer inoxidable, a 3x400/230 V, amb envolvents de doble aïllament precintables, equip
regulador de fluxe, borns bimetàl.lics, bases portafusibles amb cartutxos de 160 A, interruptor
general automàtic magnetotèrmic IV de 63 A, diferencial IV de 63 A 300 mA, dispositiu de
ventilació, espai per a lloguer de comptadors d'energia activa i reactiva, bases, plaques,
cablejat, etc; i per conjunt de control d'enllumenat format per 6 interruptors automàtics IV, 4
diferencials IV, difencials i magnetotèrmics bipolars, contactors, pressa de corrent,
conmutador, rellotge astro, làmpada, cablejat, brides, borns, bases, petit material, transport a
l'obra, muntatge, fixació i connexionat, base deformigó, totalment acabat, connectat i provat.
(TRES MIL CINC-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

3.567,37

€

P-83

FHM11H22

u

Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 5 m d'alçària, coronament
sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de
formigó, inclòs equip i connexió.
(DOS-CENTS DISSET EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

217,91

€

P-84

FHN3227A

u

Subministrament i instal.lació de llumenera asimètrica per a vials model
JNR.CB.GC.A.V.L043.SL.LRD.C-PROTEC.715T de Carandini o similar, amb làmpada led 51
W, de preu alt, tancada, acoblada al suport i connexionada.
(TRES-CENTS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

300,55

€

P-85

FHN8526S

u

Subministrament i instal.lació de llumenera simètrica per a vials model
JNR.CB.GC.A.V.L043.SL.LRD.C-PROTEC.715T de Carandini o similar, amb làmpada led 51
W, de preu alt, tancada, acoblada al suport i connexionada.
(TRES-CENTS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

300,55

€

P-86

FHT1U200

u

Projecte de legalització de la xarxa d'enllumenat públic, dictament, tramitació, drets de
connexionat de Fecsa-Endesa i altres
(SET-CENTS EUROS)

700,00

€

P-87

FJZ10001

u

Connexió a la xarxa existent, inclou enllaços de polietilè, vàlvula de presa en càrrega, vàlvula
de retenció, matxó doble de llautó, joc d'aixetes complerts, drets de connexió, arqueta segons
especificacions companyia d'aigues, amb verificació oficial. Tot inclòs completament acabat.
(MIL CINC-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

1.555,55

€

P-88

FM211447

u

Subministrament i col.locació d'hidrant sota nivell de terra d'Irua o similar 2 sortides de 70 mm
Barcelona norma UNE 23400 d'alumini estampat inclòs caixa d'allotajament de fosa de ferro,
tanca i arqueta, incloent 3 m de canonada PEAD 75 mm, Pn10 PE-100, 2 manigiuets tope
brida 75 mm i 2 brides bojes d'acer revestides de polipropilé Pn16. Junta d'estanqueitat
reforáda amb cautxú EPDM norma UNE 53571/89, Pn16. Amb vàlvula comporta de
seccionament tipus Haule, eix d'extensió i connesió de presa. Totalment muntat, connexionat
a la xarxa i provat.
(SIS-CENTS QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

604,64

€

P-89

FM6AP230

u

Soldadura aluminotermica
(QUATRE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

4,33

€

€

FGKW0373

Pàg.:

FGZZ2000

€

P-78

15/09/17

P-80

€

€

Data:
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P-91

P-92
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u

u

u
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Subministrament i col.locació de boca de reg 40 mm d'Irua o similar, racord Barcelona norma
UNE 23400 d'alumini estampat amb caixa allotjament de fosa de ferroi tancal, Inclòs 3 m de
canonada PEAD 40 mm Pn 10 PE-100, 2 enllaços i collarí de presa sortida 1 1/4. Tot inclòs i
completament acabat i instal.lat, inclòs connexió a la xarxa i proves.
(DOS-CENTS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

200,55

Subministrament i col.locació de vàlvula de comporta manual tipus Hawle amb brides, de
diàmetre nomimal 63 mm, de 16 bar de PN, cos de fosa dúctil, preu alt i muntada en pericó
inclòs de canalització soterrada i connexionada a la xarxa
(CENT CINQUANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

152,88

Subministrament i col.locació de vàlvula de comporta manual tipus Hawle amb brides, de
diàmetre nomimal 150 mm, de 16 bar de PN, cos de fosa dúctil, preu alt i muntada en pericó
de canalització soterrada, inclòs, i connexionada a la xarxa. Accessoris inclosos.

292,75

€

FN12H324

u

Subministrament i col.locació de vàlvula de comporta manual tipus Hawle amb brides, de
diàmetre nomimal 100 mm, de 16 bar de PN, cos de fosa dúctil, preu alt i muntada en pericó
de canalització soterrada, inclòs, i connexionada a la xarxa. Accessoris inclosos.

273,59

FN12I324

u

Subministrament i col.locació de vàlvula de comporta manual tipus Hawle amb brides, de
diàmetre nomimal 200 mm, de 16 bar de PN, cos de fosa dúctil, preu alt i muntada en pericó
de canalització soterrada, inclòs, i connexionada a la xarxa. Accessoris inclosos.

326,09

1,79

€

P-102 G221U112

m3

Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de
roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
(TRES EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

3,38

€

P-103 G226R016

m3

Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació al 100% del PM, segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
(QUATRE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

4,30

€

P-104 G226U030

m3

Terraplenat, pedraplenat o reblert amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs selecció,
garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
(SIS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

6,04

€

P-105 G22DU020

m2

Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant
la llenya a disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric,
inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
(ZERO EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

0,39

€

P-106 G22MR050

m3

Reblert amb sorra de 2 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació al 70%
de la seva densitat relativa, fins i tot el rebliment en massissos d'ancoratge i nínxols per a
confecció de les juntes, mesurat sobre perfil teòric
(DISSET EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

17,40

€

P-107 G6A1R010

m

Tanca metàl·lica de 2 m d'alçària, formada per malla d'acer galvanitzat de triple torsió de 50
mm de pas de malla i de d 1,5 mm, pals metàl·lics d'acer galvanitzat, de 48 mm de diàmetre,
separats 3,00 m com a màxim, incloent excavacio de pous per als daus de fonament i
formigonat amb formigó hm-20 dels daus de 40x40x40 cm, tensors, tornapuntes i material
auxiliar
(VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

26,60

€

P-108 G6AZR030

u

Porta metàl.lica de dues fulles de 3x2 m, amb bastidor de tub de 80x50 mm i malla de triple
torsió de 50 mm de pas i malla d'acer galvanitzat i de d 1,5 mm, muntants de 100x100 mm,
passador, pany i pom, incloent excavacio de pous per a fonaments de 60x60x60 cm,
formigonat dels pous amb formigó ha-25, encofrat i formigonat dels pilars de suport de 30x30
cm amb formigó ha-25
(SIS-CENTS TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

613,58

€

P-109 G9H1U120

t

Mescla bituminosa en calent AC22 base B 50/70 G, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum
(VINT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

20,55

€

P-110 G9H1U612

t

Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum
(VINT-I-DOS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

22,12

€

P-111 G9HA0010

t

Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses
(TRES-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

339,57

€

P-112 G9J1U010

m2

Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus C50BF5 IMP
(ZERO EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

0,41

€

€

€

€

(TRES-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)
G219Q105

m

Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, a qualsevol fondària
(DOS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

2,66

€

P-96

G219U030

m2

Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de
cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
(QUATRE EUROS AMB UN CÈNTIMS)

4,01

€

P-97

G219U040

m2

Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
(UN EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

1,66

€

P-98

G219U200

m2

Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o
manual, transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador, inclosa la neteja de la superfície
(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

0,52

€

Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de
qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants
(QUARANTA-DOS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

42,11

Excavació en zones de desmunt, amb mitjans mecànics en tot tipus de terreny, inclòs roca,
càrrega i transport a l'abocador o lloc d'us, el pagament de cànon d'abocament o
indemnitzacions, acondicionat, manteniment i la seva adequació final del abocador. incloent
compactacio de l'explanada d'assentament de subbase o d'altre element, al 100 % pn a 15
cm de fondaria, aixi com l'esgotament de l'aigua que pugui aflorar amb quansevol mitja i
l'extraccio dels fangs i llots.
(TRES EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

3,24

P-99

G21B3002

P-100 G221R013

u

m3

10

Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i
manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
(UN EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

€

P-95

Pàg.:

m3

(DOS-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)
P-94

15/09/17

P-101 G221U010

(DOS-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)
P-93

Data:

€

€
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P-113 G9J1U320

m2

Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o C60B3 TER sobre ferm
nou
(ZERO EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

0,32

€

P-114 GDD26538

u

Arqueta de registre quadrada prefabricada de formigó armat per serveis de 42x42x40 cm
(exteriors), i tapa també armada de 40x40x3,5 cm. Inclou subministrament i col·locació sobre
conducció.

106,51

€

87,04

€

Data:

15/09/17

Reus, setembre 2.017,

La Direcció del Projecte,
ARQCOAS

L´Empresa Consultora,
INVALL, SA

(CENT SIS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)
P-115 GFB1R650

m

Subministrament i col.locació de tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 500 mm
per a PN 10 bar, amb unions termosoldades, amb grau dedificultat mitjà, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat.
Inclòs malla de senyalització.

(VUITANTA-SET EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)
P-116 GPZ00016

m2

Acabat i allisat de talús i fons d'excavació amb mitjans mecànics per a posterior col·locació
de geotextil i làmina.
(ZERO EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

0,97

€

P-117 GPZ00019

m2

Subministrament i col·locació de làmina impermeabilitzant de polietilé d'alta densitat de 2
mm de gruix, incloent solapaments i minvaments en la instal·lació, zona d'ancoratges
perimetral, part proporcional de junts soldat, proves mecàniques i d'estanquietat.
(SIS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

6,45

€

P-118 GPZ00020

m2

Subministrament i col·locació del feltre geotextil amb un pes mínim de 320 g/m2, inclòs retalls
i cavalcaments.
(DOS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

2,32

€

P-119 PPA80002

pa

Partida alçada a justificar per realitzar les connexions de les escomeses existents que
abasteixen a varis serveis ubicats a l'altra banda de l'Av Vall d'Aran, i que fins ara
s'abasteixen de la xarxa existent que quedarà en desús, aigües amunt del punt on connectarà
la nova xarxa.

3.500,00

€

(TRES MIL CINC-CENTS EUROS)
P-120 XPA10022

pa

Partida alçada a justificar per a gestió de residus de construcció i demolició fase 1 segons
Annex núm. 8.
(QUATRE MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

4.861,71

€

P-121 XPA10023

pa

Partida alçada a justificar per a gestió de residus de construcció i demolició fase 2 segons
Annex núm. 8.
(VUIT-CENTS CINQUANTA EUROS)

850,00

€

Albert Simó Bayona
Arquitecte

Eugènia Rodríguez Segarra
Arquitecte

Jordi Bessa i Panadès
ETSCCP
(Col·legiat núm. 14.111)
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P-1

P-2

P-3

P-4

E2111600

E2135352

E222X001

EMA22001

m3

m3

m3

u

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
Data: 15/09/17

Enderroc complert de volum aparent d'edificació fins a cota de fonamentació o soleres, amb
estructura d'obra de fàbrica, inclòs instal·lacions i canalitzacions existents, amb mitjans
manuals i mecànics, sense classificació del residu i càrrega sobre camió o contenidor
Altres conceptes
Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb martell trencador sobre
retroexcavadora i càrrega mecànica i transport de runa amb camió a qualsevol distància,
inclós canon d'abocador.
Altres conceptes
Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics,
incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Altres conceptes
Escomesa a la xarxa general municipal d'aigua potable fins una lontigud màxima de 8m,
realitzada amb tub de polietilè de 2'' de diàmetre, d'alta densitat i per 10 bar de pressió
mpaxima amb collarí de presa de fosa, part proporcional de peces especials de polietilè i tap
roscat, inclòs drets i permisos per la connexió, totalment acabada i funcionant.

P-8

P-9

P-10

€

44,43

€

44,43000

€

4,06

€

4,06000

€

97,01

€

€

BMA22003

u

Colze de 90º de 2''

12,19400

€

BMA22005

m

Tub de PEAD de 10 bar de DN 2''

3,02400

€

BMA2DEM1

u

Drets d'escomesa individual xarxa municipal

32,56400
37,81800

€
€

Subministrament i col.locació de vàlvula comporta Dn 80 Pn16 de descàrrega, cos de fosa
dúctil, connexionada a la xarxa per a buidat de la xarxa d'abastament i connexió amb amb
xarxa de sanejament. Inclòs accessoris de muntatge, connexions i pericó.

147,32

€

u

BFB19275

m

Tub de polietilè de densitat alta, de 75 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal
segons UNE 12201

18,55000

€

BN12B320

u

Vàlvula de comporta tipus Hawle amb brides, de 63 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
PN

75,09600

€

BN15F320

U

Perico registre

13,46267
40,21133

€
€

366,96

€

EMA22034

u

Subministrament i col.locació de vàlvula ventosa bifuncional Dn 80 Pn 16 connexionada a la
xarxa. Inclòs accessoris de muntatge, connexions i pericó.

BN15F320

U

Perico registre

BN12B9333

u

Vàlvula ventosa bifuncional Dn 80 Pn16

F2194AG5

F21D4102

F21G0010

F2226223

m2

m

m

m3

Demolició de paviment de formigó, de qualsevol gruix i d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega mecànica o manual sobre camió i transport a abocador autoritzat o
centre de reciclatge a qualsevol distància, inclòs canon d'us
Altres conceptes
Demolició de canonada de qualsevol diàmetre i material, amb mitjans mecànics o manuals,
càrrega sobre camió i transport a abocador autoritzat inclòs canon.
Altres conceptes
Desmuntatge de línia de 25 kV existent, incloent demolició de fonamentació, retirada de
suports metàl.lics i/o de fusta, i de cable elèctric, fins a magatzem d'aplec de material elèctric
de la companyia Endesa o punt d'abocament autoritzat inclòs canon. Tot inclòs.
Altres conceptes
Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en qualsevol tipus de
terreny, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat sobre camió, inclòs el

F2241010

m2

Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics
Altres conceptes

F226120G

m3

B0311010

t

Rebliment i piconatge de rasa amb sorra de pedrera calcària d'aportació, en tongades de 25
cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori
autopropulsat, i amb necessitat d'humectació
Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons
Altres conceptes

11,41000

EMA22027

P-11

P-12

Collarí de presa a 2''

Altres conceptes
P-7

5,23000

Data: 15/09/17

transport de les terres sobrants a abocador, a qualsevol distància i canon d'us o transport a
zona d'aplec indicada per la DO.
Altres conceptes

€

u

Altres conceptes
P-6

5,23

1

BMA22001

Altres conceptes
P-5

Pàg.:

13,46267

€

302,82700
50,67033

€
€

3,50

€

3,50000

€

1,32

€

1,32000

€

70,64

€

70,64000

€

6,50

€

P-13

F226170G

m3

Estesa i piconatge de sòl adequat procedent de l'excavació o de prèstec, en tongades de 25
cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori
autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

B0111000

m3

Aigua

B03D1000

m3

Terra seleccionada
Altres conceptes

P-14

P-15

F2270100

F227A00F

m2

m2

Anivellació, refí i compactació de caixes amb mitjans mecànics. Tot inclòs completament
acabat.
Altres conceptes

Pàg.:

2

6,50000

€

1,11
1,11000

€
€

11,45

€

9,99600
1,45400

€
€

3,29

€

0,03675

€

0,26775
2,98550

€
€

0,95

€

0,95000

€

Repàs, compactació i formació de llit de sol de rasa de fins a 2.5 m d'amplada, amb
compactació del 95% PM
Altres conceptes

0,37

€

0,37000

€

P-16

F227F00F

m2

Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 2 m d'amplària, amb compactació del 95% PM
Altres conceptes

0,65
0,65000

€
€

P-17

F2285H11

m

Protecció per a tubs en rasa de fins a 1,5 m d'amplada amb formigó HM-20/P/20/I, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, i malla electrosoldada d'acer B 500 T d10 15x15 cm.

14,00

€

P-18

B0641080

m3

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

8,82000

€

B0B34136

m2

Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080
Altres conceptes

2,59000

€

F228A80F

m3

Subministrament, rebliment i piconatge de rasa amb material adequat de la pròpia excavació
o de prèstec, en tongades de fins a 25 cm de gruix, utilitzant picó vibrant, amb necessitat
d'humectació i amb compactació del 95 % PM

B0111000

m3

Aigua

B03D5000

m3

Terra adequada
Altres conceptes

P-19

F228AM00

m3

B0311500

t

Rebliment i piconatge de rasa amb sorra calcària d'aportació, en tongades de fins a 25 cm ,
utilitzant picó vibrant, amb necessitat d'humectació i amb una compactació del 95% PM

Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm
Altres conceptes

P-20

F228FB0F

m3

Rebliment i piconatge de rasa, amb material seleccionat procedent de prèctec o seleccionat
de la pròpia obra, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar,

2,59000

€

6,53

€

0,03675

€

4,08800
2,40525

€
€

12,82

€

10,71000
2,11000

€
€

6,25

€
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amb humectació i compactació del 95 % PM. Inclòs carrega i transport des del lloc d'aplec
fins la zona d'estesa.
Altres conceptes
P-21

F921201F

m3

Subministrament i col.locació de subbase de tot-ú artificial per a paviment,amb estesa i
piconatge del material al 95 % del PM.

B0111000

m3

Aigua

B0372000

m3

Tot-u artificial
Altres conceptes

P-22

F928101E

m3

Explanada de material seleccionat, amb subminsitrament, estesa i piconatge del material al
98 % del PM

B03D1000

m3

Terra seleccionada

B0111000

m3

Aigua
Altres conceptes

P-23

F931201J

m3

Subministre i col·locació de base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al
98% del PM. Inclòs el transport des del punt de subministre o pedrera autoritzada per la DO.

B0372000

m3

Tot-u artificial

B0111000

m3

Aigua
Altres conceptes

P-24

F9670160

m

Subminsitrament i col.locació de vorada prefabricada de formigó doble capa de 100x8/25x28
cm remuntable amb base de formigó HM-20, inclou subministrament, col·locació i p.p. de
peces especials, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.

Pàg.:

3

6,25000

€

18,11

€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

P-28

F9G124F2

m3

B064E26B
0,03675

€

14,08750
3,98575

€
€

7,20

€

2,05275

€

0,03675
5,11050

€
€

13,86

€

12,25000

€

0,03675
1,57325

€
€

9,38

€

B9650150

m

Vorada prefabricada de formigó de 100x8/25x28 cm

3,13845

€

B0710250

t

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,68481

€

B0641080

m3

Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
Altres conceptes

1,76400

€

3,79274

P-29

FBA13110

m3

m

Pàg.:

4

Altres conceptes

6,29345

€

Paviment de formigó sense additius HM-30/B/20/I+E de consistència tova, grandària màxima
del granulat, 20 mm, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge manual i
acabat reglejat

56,57

€

Formigó HM-30/B/20/I+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E
Altres conceptes

46,90000
9,67000

€

Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 2/5,5, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

0,31

€

BBA11000

kg

Pintura reflectora per a senyalització

BBM1M000

kg

Microesferes de vidre

Data: 15/09/17

Altres conceptes
P-30

FBA1G110

m

Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i microesferes de
vidre, amb màquina autopropulsada

BBM1M000

kg

Microesferes de vidre

BBA11000

kg

Pintura reflectora per a senyalització
Altres conceptes

P-31

FBA21140

m

Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua de 40 cm 0,8/0,4, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual

BBM1M000

kg

Microesferes de vidre

BBA11000

kg

Pintura reflectora per a senyalització
Altres conceptes

P-32

€

FBA22311

m

Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 40 cm, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual (línia de detenció)

B8ZB1000

kg

Pintura reflectora per a senyalització

BBM1M000

kg

Microesferes de vidre
Altres conceptes

P-25

F9787G41

m

B064E26C

P-26

P-27

F9850100

m3

u

Rigola de formigó HM-30/P/20/I+E, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, de 30 cm d'amplària i de 25 a 30 cm d'alçària, acabat remolinat

5,18

Formigó HM-30/P/20/I+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,
amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E
Altres conceptes

4,22100

P-33

0,95900

€

Gual per a vianants o vehicles en vorera de formigó, mitjantçant enfonsament de la vorada i
subministrament i col·locació de peces especials, segons plànols de detall. Tot inclòs
completament acabat.

54,76

€

11,02500

€

B9850100

u

Peces especials per a formació gual per enfonsament de la vorera, segons plànols de detall.
Tot inclòs completament acabat.

20,14600

€

B0710250

t

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2
Altres conceptes

0,91308

€

B0111000

m3

Aigua

B0321000

m3

Sauló sense garbellar

m2

22,67592

€

19,50

€

0,03675

€

13,16980

€

Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre,
amb màquina d'accionament manual

BBA11000

kg

Pintura reflectora per a senyalització

€

0,01655
0,22102

€
€

0,57

€

0,05944

€

0,27230
0,23826

€
€

1,38

€

0,14732

€

0,68347
0,54921

€
€

1,75

€

0,94724

€

0,23403
0,56873

€
€

5,64

€

2,72191

€

BBM1M000

kg

Microesferes de vidre

0,58252
2,33557

€
€

59,15

€

48,62200
10,52800

€
€

Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 50 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament

24,06

€

Placa circular, de diàmetre 50 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat
Altres conceptes

15,03600
9,02400

€
€

Subministrament i col.locació de placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 40x40
cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament

32,25

€

Altres conceptes
P-34

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

Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 100 % del PM

FBA31110

€

m3

m3

0,07243

€

B0641080

F9A1201L

€

FBB11121

u

BBM11202

Subministrament i col.locació de placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat,
triangular, de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament, inclòs plaques
complementàries
u

Placa triangular, de 90 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat
Altres conceptes

P-35

FBB11241

u

BBM12502

P-36

FBB21101

u

u
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BBM1AD72

u

Data: 15/09/17

Placa informativa de 40x40 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat
Altres conceptes

P-37

FBBZ1220

m

BBMZ1C20

m

Subministrament i col.locació de suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3
mm, col·locat a terra formigonat
Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a senyalització vertical
Altres conceptes

P-38

P-39

FD5J0030

u

Subministrament i col.locació d'embornal sifònic, inclou reixa practicable de fosa dúctil model
Delta 50V o similar de 565x300 mm mm classe C-250 i caixa de formigó prefabricat model
Imbornal 7 amb pala sifònica de Fundició Dúctil Benito o similar, nclou excavació, reblert de
terres i reixa de fosa segons plànols. Tot inclòs completament acabat.

BD5Z0200

u

Reixa i marc de fosa dúctil Delta 50V o equivalent C-250

B0111000

m3

Aigua

BD5Z0030

u

Caixa per embornal de formigó prefabricat model Imbornal 7 amb pala sifònica de Fundició
Ductil Benito o equivalent
Altres conceptes

FD7F0210

m

Pàg.:

5

23,00900
9,24100

€
€

24,23

€

20,52400
3,70600

€
€

138,08

BD7Z0130

P-43

FD7Z0140

u

u

BD7Z0140

Connexió a pou o tub de clavegueram existent a eix de calçada, inclou tall amb disc del
paviment asfàltic a demolir, demolició de paviment de vorera i paviment asfàltic existent,
excavació manual i/o mecànica, rebliment, base de formigó i paviment de panot a vorera, i
base de tot-ú i paviment asfàltic a calçada. Tot completament acabat
Altres conceptes
Connexió xarxa existent. Tot inclòs completament acabat.

u

Connexió xarxa existent. Tot inclòs completament acabat

€
FDC12C04

U

Subministrament i col.locació de pou de registre circular de formigó prefabricat de 1200 mm
de diàmetre (fins a 2,0 m d'alçada), inclòs graons de polipropilè i tapa de fosa dúctil tipus
Rexel D400 de 600 mm de diàmetre. Inclosa solera de formigó HM-20 de dimensions
1.4x1.4x0.20 m, col·locada sobre capa de neteja i anivellament de formigó de fck= 10N/mm2,
de mides 1.5x1.5x0.05 m o base prefabricada 1200x120 mm. Inclosa formació de connexions
amb col.lectors.Totalment instal.lat inclòs subministrament de material a peu d'obra.

€

0,00074

€

19,25000

€

69,82926

€

11,36

€

Data: 15/09/17

Altres conceptes
P-44

49,00000

Subministrament i col.locació tub de PEAD corrugat de DN 125 mm, serie SN4, CEN TC
0155, doble paret llis interior i corrugat exterior, col·locat al fons de rasa, inclosa execució de
junts i p.p. de peces especials, neteja, proves, comprovació amb càmera de vídio i connexio a
xarxa o pou. Tot inclòs completament acabat segons empresa concessionària del servei.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

BD7F0200

P-40

FD7F0220

m

m

BD7F0220

P-41

FD7F0230

m

m

BD7F0230

P-42

FD7Z0130

m

u

Tub PEAD corrugat de DN 125 mm, sèrie SN4, CEN TC 0155, doble paret llis interior i
corrugat exterior amb part proporcional de peces especials

9,18000

Altres conceptes

2,18000

€

Subministrament i col.locació tub de PEAD corrugat de DN 315 mm, serie SN4, CEN TC
0155, doble paret llis interior i corrugat exterior, col·locat al fons de rasa, inclosa execució de
junts i p.p. de peces especials, neteja, proves, comprovació amb càmera de vídio i connexio a
xarxa o pou. Tot inclòs completament acabat segons empresa concessionària del servei.

13,66

€

Tub PEAD corrugat de DN 315 mm, sèrie SN4, CEN TC 0155, doble paret llis interior i
corrugat exterior amb part proporcional de peces especials

11,37402

€

Subministrament i col.locació tub de PEAD corrugat de DN 500 mm, serie SN4, CEN TC
0155, doble paret llis interior i corrugat exterior, col·locat al fons de rasa, inclosa execució de
junts i p.p. de peces especials, neteja, proves, comprovació amb càmera de vídio i connexio a
xarxa o pou. Tot inclòs completament acabat segons empresa concessionària del servei.

38,64

€

Tub PEAD corrugat de DN 500 mm, serie SN4, CEN TC 0155, doble paret llis interior i
corrugat exteriot amb part proporcional de peces especials

32,63694

Altres conceptes

6,00306

€

556,98

€

Connexió a pou existent. Tot inclòs completament acabat.

P-46

26,52000

€

278,62

€

265,34900
13,27100

€
€

618,52

€

Graó d'acer revestit de polipropilè de 35x25 cm

13,04800

€

BDDZ61A3

u

Marc i tapa de fosa ductil tipus Rexel de 600 mm de diametre (40t), tipus municipal, inclòs
nom del servei, de l'ajuntament i logotip

65,94630

€

BDB162B7

U

Anell prefabricat de diàmetre 1200 mm d'1.0 m d'alçada

103,95700

€

BDB162B1

U

Con prefabricat de diàmetre 1200 mm de 1.0 m d'alçada

103,95700

€

BDB151B0

U

Base pou de 120x120

190,58200
141,02970

€
€

Subministrament i col.locació de pou de registre circular de formigó prefabricat de 1000 mm
de diàmetre (fins a 2,0 m d'alçada), inclòs graons de polipropilè i tapa de fosa dúctil tipus
Rexel D400 de 600 mm de diàmetre. Inclosa solera de formigó HM-20 de dimensions
1.4x1.4x0.20 m, col·locada sobre capa de neteja i anivellament de formigó de fck= 10N/mm2,
de mides 1.5x1.5x0.05 m o base prefabricada 1000x120 mm. Inclosa formació de connexions
amb col.lectors.Totalment instal.lat inclòs subministrament de material a peu d'obra.

295,31

€

FDC15124

u

BDB16110

u

Anell prefabricat de formigó en massa, amb junta machembrada, de 100 cm de diàmetre
interior i 110 cm d'alçada, inclou part proporcional de sellejat de juntes amb morter de ciment

58,83500

€

BDDZ61A3

u

Marc i tapa de fosa ductil tipus Rexel de 600 mm de diametre (40t), tipus municipal, inclòs
nom del servei, de l'ajuntament i logotip

65,94630

€

B0641090

m3

Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

13,82920

€

B0602230

m3

Formigo 10 N/mm2 de resistència característica, de consistencia plastica i grandaria maxima
del granulat 40 mm

1,13558

€

BDDZ61A0

u

Graó d'acer revestit de polipropilè de 35x25 cm

13,04800

€

BDB161B1

u

Con asimètric per brocal de pou de registre, constituït per una peça prefabricada de formigó,
amb junta de goma de 100 a 60 cm de diàmetre interior i 65 cm d'altura total, per a ser
col·locat sobre anells de pous prefabricats. Rebut de bastiment i tapa de fosa de 62.5 cm de
diàmetre.
Altres conceptes

40,06800

€

€

2,28598

€

u

€

Altres conceptes

530,46000

6

BDDZ61A0

Altres conceptes
P-45

Pàg.:

FDD20010

u

Pou de registre quadrat per a canonades D=<80 cm d'obra de fàbrica, formigó HM-20 o
formigó prefabricat, inclou aquesta unitat la base del pou, l'arrebossat interior si s'escau,
pates, marc octogonal o quadrat aparent segons tipus de paviment, massisat i tapa rodona
articulada amb tancament de bloqueig de fosa dúctil segons norma EN-124 classe D-400,
segons detall. Segons plànols (Tubs circulars). Tot inclòs completament acabat.

€

102,44792

€

425,11

€

BDD10000

m

Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 90 cm, amb reducció a D 60 cm, prefabricada

53,99100

€

BDDZ0025

u

Marc octogonal o quadrat aparent segons tipus de paviment massisat i tapa rodona articulada
amb tancament de bloqueig de fosa dúctil, pas lliure de 700 mm de diàmetre, segons norma
EN-124 classe D400

189,23800

€
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P-47

m

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

0,07700

€

B0512401

t

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

1,67094

€

B0311500

t

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

1,07100

€

B0F1D2A1

u

Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir

25,48000

€

BG22TP10

m

€

B0641080

m3

Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
Altres conceptes

40,13100

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 40 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades
Altres conceptes

4,98372

€

FDG30010

FDG30020

FDG30030

FDG300PP

FDG301PP

FDG32359

FDG3U170
BHWMU100

P-54

8

BDGZU010

BG22TL63

P-53

Pàg.:

€

m

FDG50155

BDGZ0010

Subministrament de tub de PVC rígid tritubo 40 mm segons normes companyia. Tot inclòs.

m

m
m

m
m

m
m3

m

B0641080

P-52

Data: 15/09/17

9,78600

B0641080

P-51

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Graó d'acer revestit de polipropilè de 35x25 cm

BG21RK10

P-50

7

u

BG21RD10

P-49

Pàg.:

BDDZ61A0

BG21RA10

P-48

Data: 15/09/17

m3

m
m

m
m

m

m

Tub rígid de PVC, tritubo 40 mm, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a
l'impacte de 3 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,2 mm de gruix
Altres conceptes

104,81306

€

1,98

€

1,89000

€

Subministrament de tub de PVC rígid D 63 mm, gruix 1,2 mm, inclou p.p. de corbes gruix 3,2
mm i colzes gruix 3,2 mm, segons normes companyia. Tot inclòs.

1,05

€

Tub rígid de PVC, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,2 mm de gruix
Altres conceptes

1,00100

€

0,04900

€

Subministrament de tub de PVC rígid D 110 mm, gruix 1,8 mm, inclou p.p. de corbes gruix
3,2 mm i colzes gruix 3,2 mm, segons normes companyia. Tot inclòs.

2,32

€

Tub rígid de PVC, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,8 mm de gruix
Altres conceptes

2,20500

€

Fromació de canalització per dos tubs de 63 mm de diàmetre amb dau de recobriment de
30x18,3 cm amb formigó HM-20/P/20/I. Tot inclòs.

2,40

€

Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
Altres conceptes

2,11680

€

0,28320

€

Formació de canalització per a dos tubs de diàmetre nominal 110 mm, prisma en base 2, més
tritubo 40 mm, amb dau de recobriment de 45x41 cm amb formigó HM-20/P/20/I.

8,90

€

Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
Altres conceptes

8,15850

€

Canalització d'un tub de PE corrugat de DN 90 mm, de doble paret, interior llisa exterior
corrugada, per a canalització soterrada

1,65

€

Tub corrugat de polietilé de DN 90 mm, de doble paret, interior llisa, segons norma EN
50086-2-4-N, unió mitjançant maniguet, per a cablejat
Altres conceptes

1,31565

P-56

10,63

€

BG22TP10

m

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 40 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

4,98372

€

BDGZU010

m

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

0,07700

€

BDGZ0010

m

Placa de polietilè de color, de 25 cm d'amplària, per a protecció de canalitzacions de serveis

0,60200

€

B0311500

t

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

1,42800
3,53928

€
€

FDGT04DM

u

Subministrament i col.locació d'arqueta prefabricada de formigó, tipus DM, segons model
oficial Telefónica,col·locat sobre solera de formigó de 10 cm de gruix. Inclosa tapa de formigó
i marc angular. Inclòs grabat de xarxa de telecomunicacions, ajuntament i logotip totalment
acabada i connexionada a la xarxa, inclós la col·locació de la tapa
Altres conceptes

312,05

€

312,05000

€

P-57

FDGT7581

u

Partida per a ajudes de connexió amb xarxa existent de telecomunicacions
Sense descomposició

350,00
350,00000

€
€

P-58

FDK2A4F4

u

Pericó de 55x55x100 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de
20 cm de graves de drenatge

42,20

€

11,46600

€

2,39841

€

P-59

P-60
€

per a

0,18

€

Altres conceptes

0,09030
0,08970

€
€

7,60

€

0,60200

Conducció per a mitja tensió en pas de vorera, inclou excavació, reblert i compactat de rases,
tubs de PE diàmetre 200 mm, protegits amb formigó HM-20, i cinta de senyalització de PE.
Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (2 circuits)

B0641080

m3

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

B0332600

t

Grava de pedrera de pedra granítica, de 18 a 25 mm

B0DF8H0B

u

Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó de registre de 55x55x100 cm, per a 150 usos
Altres conceptes

0,88113
27,45446

€
€

FDKSL127

m2

Subministrament i estesa de capa de neteja i anivellament de llosa de formigó HM-20/P/40/I
amb armadura d'acer B-500S. Inclou 10 cm de copa d'arena compactada i anivellada.
Sense descomposició

27,30

€

27,30000

€

33,85

€

€

0,33435

Placa de polietilè de color, de 25 cm d'amplària, per a protecció de canalitzacions de serveis

€

Altres conceptes

€

0,74150

Canalització de serveis executada en vorera o calçada, amb 2 tubs corrugats de PE DN 160
mm, incloent formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, reomplert
fins 5 cm per sobre nivell de la part superior dels tubs, rebliment amb material seleccionat de
la pròpia obra, càrrega i transport a l'abocador controlat i legalitzat dels materials sobrants,
banda de senyalització i plaques de protecció inclosa. Inclòs canon d'abocament i
manteniment de l'abocador.

m

€

0,11500

Banda de senyalització de material plàstic

FDG50160

€

0,09000

Subministrament i col.locació de banda de senyalització de material plàstic
telecomunicacions

P-55

0,86628

€

P-61

FDKZ3176

u

Subministre i col·locació de bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa dúctil
580x580x50 mm i de 25 kg de pes B125, col·locat amb morter el·laborat a l'obra amb
formigonera de 165 l. Inclòs el grabat del servei pertinent i logotip de l'Ajuntament.

B0704200

t

Morter M-4a ( 4 N/mm2 ) a granel

BDKZ3170

u

Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil de 580x580x50 mm i de 25 kg de pes,
classe B125
Altres conceptes

FFA1M225

BD7F0215

u

m

0,93618

€

21,75600

€

11,15782

€

Connexio de servei de fins a 10 metres amb tub de PVC, per sanejament amb doble pared,
llis interior corrugat exterior tipus Sanecor o similar, de 250 mm de diametre nominal, per a
col.locar soterrat, protegit amb formigó. Inclos peça d'unió de PVC de qualsevol tipus,
connexio a la xarxa principal i transport de material a peu d'obra. Totalment finalitzada.

216,91

€

Tub PVC D 250 mm, classe 41, paret estructurada, tipus WAVIHOL o equivalent amb part
proporcional de peces especials

70,56000

€
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Unió tipus clip o sistema de connexió indicat per la DO
Altres conceptes

P-62

P-63

P-64

FFA1M525

27,44000
118,91000

€
€

129,15

€

u

Unió tipus clip o sistema de connexió indicat per la DO

27,44000

€

BD7F0215

m

Tub PVC D 250 mm, classe 41, paret estructurada, tipus WAVIHOL o equivalent amb part
proporcional de peces especials
Altres conceptes

35,28000

€

FFA1MC20

u

Connexio de servei de fins a 10 metres amb tub de PVC, per sanejament amb doble pared,
llis interior corrugat exterior tipus Sanecor o similar, de 200 mm de diametre nominal, per a
col.locar soterrat, protegit amb formigó. Inclos peça d'unió de PVC de qualsevol tipus,
connexio a la xarxa principal i transport de material a peu d'obra. Totalment finalitzada.

66,43000

€

180,46

€

u

Unió tipus clip o sistema de connexió indicat per la DO

27,44000

€

BD7F0210

m

Tub PVC D 200 mm, classe 41, paret estructurada, tipus WAVIHOL o equivalent amb part
proporcional de peces especials
Altres conceptes

40,88000

€

FFB17425

FFB17435

m

u
u

m

112,14000

€

Subministrament i col.locació de tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 180
mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, soldat, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col.locat al fons de la rasa. Inclòs malla de senyalització
d'estructura romboÏdal de PE d'alta densitat color blau de 30 cm d'amplada i logotip i proves
de pressió i estanqueitat.

35,62

€

Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 200 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic , 10 bar de pressió nominal, per a soldar

9,11750

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 200 mm
de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, soldat
Altres conceptes

1,32300

P-69

FFB1C45

m

Pàg.:

10

Altres conceptes

5,33089

€

Subministrament i col.locació de tub de polietilè de densitat alta de designació PE 100, de 63
mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, soldat, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col.locat al fons de la rasa. Inclòs malla de senyalització
d'estructura romboÏdal de PE d'alta densitat color blau de 30 cm d'amplada i logotip i proves
de pressió i estanqueitat.

11,49

€

BFWB1C42

u

Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic , 10 bar de pressió nominal, per a soldar

3,87555

€

BFB1C390

m

Tub de polietilè de densitat alta designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar
de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

2,04000

€

BFYB1C42

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 90 mm
de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, soldat
Altres conceptes

0,26600

€

FFB1E425

m

5,30845

€

Subministrament i col.locació de tub de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre
nominal exterior PE-100, 10 bar de pressió nominal, segons norma UNE 12201 SDR17,
soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa. Inclòs malla de senyalització
d'estructura romboÏdal de PE d'alta densitat color blau de 30 cm d'amplada i logotip i proves
de pressió i estanqueitat, seguint en tot moment les especificacions de SECOMSA.

13,03

€

BFYB1E42

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 110 mm
de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, soldat

0,39900

€

BFWB1E42

u

Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic , 10 bar de pressió nominal, per a soldar

4,25880

€

BFB1E400

m

Tub de polietilè de densitat alta de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de
10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2
Altres conceptes

3,21300

€

FFB1J425

m

€

25,17950

€

Subministrament i col.locació de tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 200
mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, soldat, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col.locat al fons de la rasa. Inclòs malla de senyalització
d'estructura romboÏdal de PE d'alta densitat color blau de 30 cm d'amplada i logotip i proves
de pressió i estanqueitat.

39,59

€

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 200 mm
de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, soldat

1,32300

€

BFWB1L42

u

Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 200 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic , 10 bar de pressió nominal, per a soldar
Altres conceptes

9,11750

€

m

P-67

Data: 15/09/17

5,15920

€

Subministrament i col.locació de tub de polietilè de densitat alta de designació PE 100, de
160 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, soldat, amb grau de dificultat
mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col.locat al fons de la rasa. Inclòs malla de senyalització
d'estructura romboÏdal de PE d'alta densitat color blau de 30 cm d'amplada i logotip i proves
de pressió i estanqueitat.

25,09

€

€

BFYB1L42

FFB1C425
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P-68

BFA1M526

BFYB1L42

P-66

Connexio de servei de fins a 5 metres amb tub de PVC, per sanejament amb doble pared, llis
interior corrugat exterior tipus Sanecor o similar, de 250 mm de diametre nominal, per a
col.locar soterrat, protegit amb formigó. Inclos peça d'unió de PVC de qualsevol tipus,
connexio a la xarxa principal i transport de material a peu d'obra. Totalment finalitzada.

9

BFA1M526

BFWB1L42

P-65

u

Pàg.:

P-70

29,14950

€

Subministrament i col.locació de tub de polietilè de densitat alta de designació PE 100, de 90
mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, soldat, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col.locat al fons de la rasa. Inclòs malla de senyalització
d'estructura romboÏdal de PE d'alta densitat color blau de 30 cm d'amplada i logotip i proves
de pressió i estanqueitat.

12,00

€

m

Tub de polietilè de densitat alta designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 10 bar
de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

2,52756

€

BFWB1C42

u

Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic , 10 bar de pressió nominal, per a soldar

3,87555

€

BFYB1C42

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 90 mm
de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, soldat

0,26600

€

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 160 mm
de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, soldat

0,83300

€

BFWB1J42

u

Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 160 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic , 10 bar de pressió nominal, per a soldar

6,93140

€

BFB1J400

m

Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2
Altres conceptes

7,47558

€

FG3136PP
BG3146PP

m
m

9,85002

€

2,92

€

1,05000
1,87000

€
€

Subministrament i col·locació de 4 conductors d'alumini designació UNE 0,6/1 kV, 3 unipolars
de secció 1x240 mm2 i 1 unipolar de secció 1x150 mm2 col·locats en tub de PE de DN 160
mm.

21,48

€

4 conductors d'alumini designació UNE 0,6/1 kV, 3 unipolars de secció 1x240 mm2 i 1
unipolar de secció 1x150 mm2 col·locats
Altres conceptes

17,20740
4,27260

€

Subministrament, estesa i connexions de conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35
mm2, muntat superficialment

3,77

€

Subministrament i col.locació de conductor de coure de designació XLPE,0.6/1 kV, tetrapolar
de 4x6 mm2 i col·locat en tub soterrat
Conductor de coure de designació XLPE,0.6/1 kV, tetrapolar de 4x6 mm2
Altres conceptes

P-71

BFB1C400

BFYB1J42

FG3191G4

BG3191G0

P-72

FG380902

m

m

m

€
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Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2
Altres conceptes

P-73

P-74

P-75

P-76

FGD1222E

u

P-78

P-79

11

0,92106
2,84894

€
€

16,35

€

BGYD1000

u

Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra

2,80700

€

BGD12220

u

Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6
mm de diàmetre, de 300 μm
Altres conceptes

7,72100

€

FGG10362

FGG10436

FGK2L4A1

u

FGKW0153

FGKW0373

FGOO27PP

Subministrament i col·locació de Centre de Seccionament prefabricat de formigó MT model
PFU-4 de ORMAZABAL o similar, amb 1 cel·la de seccionament, i 3 cel·les de línia tipus
CML-36 L2, accessoris de muntatge, seguretat i senyalització inclosos. Inclou: muntatge de
cel·les, connexionat de terminals a cel·les, xarxa de terres exterior, enllumenat centre, ponts
interconnexió de MT, certificats i accessoris varis.
Sense descomposició

u

Subministrament i col·locació de Centre de Seccionament prefabricat de formigó MT model
PFU-4 de ORMAZABAL o similar, amb 1 cel·la de seccionament, i 3 cel·les de línia tipus
CML-36 L2, equip de telecomandament, accessoris de muntatge, seguretat i senyalització
inclosos. Inclou: muntatge de cel·les, connexionat de terminals a cel·les, xarxa de terres
exterior, enllumenat centre, ponts interconnexió de MT, certificats i accessoris varis.
Sense descomposició

m

BGK224A0

P-77

Subministrament i col.locació de piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de
coure de 300 μm de gruix, de 1500 mm de llargària i de 14.6 mm de diàmetre, clavada a terra
inclòs elements especials de muntatge i connexió

Pàg.:

m

u

u

B00027PP

u

€

5.880,00

€

5.880,00000

€

12.880,00

€

12.880,00000

€

Línia elèctrica trifàsica de tensió mitja (MT) de composició 3x1x240 mm2, constituïda per
cables unipolars de designació UNE RHZ1 12/20 kV de 240 mm2 de secció, amb conductor
d'alumini, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), pantalla metàl·lica de fils de coure de 16
mm2 de secció i coberta exterior de poliolefina termoplàstica (Z1), soterrada

15,38

€

Cable elèctric de tensió mitja (MT), de designació UNE RHZ1 12/20 kV, unipolar de 1x240
mm2 de secció, amb conductor d'alumini, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), pantalla
metàl·lica de fils de coure de 16 mm2 de secció i coberta exterior de poliolefina termoplàstica
(Z1)
Altres conceptes

10,56300

4,81700

€

Conversió aèria-soterrada per línia trifàsica de 25 kV, composta per xapa d'acer galvanitzada
fins 3m per protecció de la canalització, autovàlvules, seccionament, torre metàl·lica de
gelosia de 12 m. Inclou execució de base de formigó, i posada a terra de l'estructura
metàl·lica i del terra addicional de descàrrega de les autovàlvules.
Sense descomposició

12.600,00

€

P-81

FGZZ2000

BGZZ2000

u

u

u

BGZZ3000

P-82

P-83

€

4.200,00

€

4.200,00000

€

Pintat RAL de columna per enllumenat de fins a 5 m d'alçada, inclòs braç i altres elements,
segons indiquin els Serveis tècnics de l'Ajuntament

36,62

€

Pintat de columna de 5,00 m d'alçària, amb dues capes d'amprimació i dues d'acabat, inclos
la numeració
Altres conceptes

8,56800

P-84

FHGAU010

u

u

€

Estudi, Projecte, Legalització, i supervisió de la Instal·lació d'AT. Inclourà les proves
d'aïllament, rigidesa dielèctrica, resistències de les posades a terra i les mesures de les
tensions de pas i contacte.

1.764,00

€

Estudi, Projecte, Legalització, i supervisió de la Instal·lació d'AT. Inclourà les proves
d'aïllament, rigidesa dielèctrica, resistències de les posades a terra i les mesures de les
tensions de pas i contacte.
Altres conceptes

1.680,00000

12

Treballs interiors al CTWL559 per subministrament elèctric al quadre d'enllumenat. Inclou
Estudi, Projecte, Legalització, i supervisió de la Instal·lació de BT. Inclourà les proves
d'aïllament, rigidesa dielèctrica, resistències de les posades a terra i les mesures de les
tensions de pas i contacte.

1.051,05

€

Treballs interiors al CTWL559 per subministrament elèctric al quadre d'enllumenat. Inclou
Estudi, Projecte, Legalització, i supervisió de la Instal·lació de BT. Inclourà les proves
d'aïllament, rigidesa dielèctrica, resistències de les posades a terra i les mesures de les
tensions de pas i contacte.
Altres conceptes

1.001,00000

50,05000

€

Quadre de comandament model Gestiollum de 4 sortides, amb mòdul de mesura i reductor de
flux Scorpio, per enllumenat segons especificacions i normes de FECSA-ENHER, amb armari
d'acer inoxidable, a 3x400/230 V, amb envolvents de doble aïllament precintables, equip
regulador de fluxe, borns bimetàl.lics, bases portafusibles amb cartutxos de 160 A, interruptor
general automàtic magnetotèrmic IV de 63 A, diferencial IV de 63 A 300 mA, dispositiu de
ventilació, espai per a lloguer de comptadors d'energia activa i reactiva, bases, plaques,
cablejat, etc; i per conjunt de control d'enllumenat format per 6 interruptors automàtics IV, 4
diferencials IV, difencials i magnetotèrmics bipolars, contactors, pressa de corrent,
conmutador, rellotge astro, làmpada, cablejat, brides, borns, bases, petit material, transport a
l'obra, muntatge, fixació i connexionat, base deformigó, totalment acabat, connectat i provat.

3.567,37

€

€

Petit material auxiliar de connexió i muntatge per a armaris de protecció i control d'enllumenat
públic

65,91200

€

BHGAU010

u

Quadre de comandament model Gestiollum de 4 sortides, amb mòdul de mesura i reductor de
flux Scorpio, per enllumenat segons especificacions i normes de FECSA-ENHER, amb armari
d'acer inoxidable, a 3x400/230 V, amb envolvents de doble aïllament precintables, equip
regulador de fluxe, borns bimetàl.lics, bases portafusibles amb cartutxos de 160 A, interruptor
general automàtic magnetotèrmic IV de 63 A, diferencial IV de 63 A 300 mA, dispositiu de
ventilació, espai per a lloguer de comptadors d'energia activa i reactiva, bases, plaques,
cablejat, etc; i per conjunt de control d'enllumenat format per 6 interruptors automàtics IV, 4
diferencials IV, difencials i magnetotèrmics bipolars, , contactors, pressa de corrent,
conmutador, rellotge astro, làmpada, cablejat, brides, borns, bases, petit material.
Altres conceptes

3.138,98900

€

362,46900

€

Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 5 m d'alçària, coronament
sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de
formigó, inclòs equip i connexió.

217,91

€

FHM11H22

u

BHWM1000

u

Part proporcional d'accessoris per a columnes

BHM11H22

u

B0641090

m3

FHN3227A

u

u

FHN8526S

u

BHN85260

84,00000

Pàg.:

u

BHN32270

28,05200

Data: 15/09/17

BHGWU001

€

P-85
P-80

FGZZ3000

€

12.600,00000

Conversió aèria-soterrada per línia trifàsica de 25 kV, composta per xapa d'acer galvanitzada
fins 3m per protecció de la canalització, autovàlvules, seccionament.
Sense descomposició

u

5,82200

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

u

€

28,03500

€

Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 5 m d'alçària, coronament
sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5

128,26100

€

Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
Altres conceptes

8,36667

€

53,24733

€

Subministrament i instal.lació de llumenera asimètrica per a vials model
JNR.CB.GC.A.V.L043.SL.LRD.C-PROTEC.715T de Carandini o similar, amb làmpada led 51
W, de preu alt, tancada, acoblada al suport i connexionada.

300,55

€

Llumenera asimètrica model JNR.CB.GC.A.V.L043.SL.LRD.C-PROTEC.715T de Carandini o
similar, led 51w
Altres conceptes

278,67000
21,88000

€

Subministrament i instal.lació de llumenera simètrica per a vials model
JNR.CB.GC.A.V.L043.SL.LRD.C-PROTEC.715T de Carandini o similar, amb làmpada led 51
W, de preu alt, tancada, acoblada al suport i connexionada.

300,55

€

Subministrament i instal.lació de llumenera simètrica per a vials model
JNR.CB.GC.A.V.L043.SL.LRD.C-PROTEC.715T de Carandini o similar, amb làmpada led 51
W.
Altres conceptes

278,67000
21,88000

€

Projecte de legalització de la xarxa d'enllumenat públic, dictament, tramitació, drets de
connexionat de Fecsa-Endesa i altres

700,00

€

€

€

€
P-86

FHT1U200

u
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Sense descomposició
P-87

FJZ10001

u

BJZ10001

P-88

P-89

FM211447

u

u

P-91

€

13,46267

€

32,81526
72,31207

€
€

Subministrament i col.locació de vàlvula de comporta manual tipus Hawle amb brides, de
diàmetre nomimal 200 mm, de 16 bar de PN, cos de fosa dúctil, preu alt i muntada en pericó
de canalització soterrada, inclòs, i connexionada a la xarxa. Accessoris inclosos.

326,09

€

205,00000

€

13,46267

€

Altres conceptes

32,81526
74,81207

€
€

€

BN15F320

U

Perico registre

BN14F320

U

Allargadera telescopica de 1,2 m a 2 m amb proteccio telescopica

153,72700

€

1,26000

€

291,06000

€

Soldadura aluminotermica
Cartutxo soldadura aluminotermica

Subministrament i col.locació de boca de reg 40 mm d'Irua o similar, racord Barcelona norma
UNE 23400 d'alumini estampat amb caixa allotjament de fosa de ferroi tancal, Inclòs 3 m de
canonada PEAD 40 mm Pn 10 PE-100, 2 enllaços i collarí de presa sortida 1 1/4. Tot inclòs i
completament acabat i instal.lat, inclòs connexió a la xarxa i proves.

BM215326

u

Accessoris pera boca de reg

BM213350

U

€
P-93

P-94

158,59300

€

4,33

€

2,17000
2,16000

€
€

200,55

€

€

Boca de reg 40 mm d'Irua o similar, racord Barcelona norma UNE 23400 d'alumini estampat
amb caixa allotjament de fosa de ferroi tancal, Inclòs 3 m de canonada PEAD 40 mm Pn 10
PE-100, 2 enllaços i collarí de presa sortida 1 1/4
Altres conceptes

134,84100

€

34,20900

€

Subministrament i col.locació de vàlvula de comporta manual tipus Hawle amb brides, de
diàmetre nomimal 63 mm, de 16 bar de PN, cos de fosa dúctil, preu alt i muntada en pericó
inclòs de canalització soterrada i connexionada a la xarxa

152,88

€

Allargadera telescopica de 1,2 m a 2 m amb proteccio telescopica

32,81526

€

BN12B320

u

Vàlvula de comporta tipus Hawle amb brides, de 63 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
PN

75,09600

€

BN15F320

U

Perico registre

13,46267
31,50607

€
€

292,75

€

U

Perico registre

BN12F320

u

Vàlvula de comporta manual amb brides, de 150 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de PN,
de bronze, preu alt

13,46267

€

173,25000

€

FN12I324

u

BN12I320

u

Vàlvula de comporta manual amb brides, de 200 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de PN,
de bronze, preu alt

BN15F320

U

Perico registre

BN14F320

U

Allargadera telescopica de 1,2 m a 2 m amb proteccio telescopica

P-95

G219Q105

m

Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, a qualsevol fondària
Altres conceptes

2,66
2,66000

€
€

P-96

G219U030

m2

Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de
cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
Altres conceptes

4,01

€

4,01000

€

1,66

€

1,66000

€

0,52

€

0,52000

€

42,11

€

42,11000

€

3,24

€

3,24000

€

1,79

€

1,79000

€

3,38

€

P-97

P-98

P-99

U

BN15F320

u

Altres conceptes

31,50000

Subministrament i col.locació de vàlvula de comporta manual tipus Hawle amb brides, de
diàmetre nomimal 150 mm, de 16 bar de PN, cos de fosa dúctil, preu alt i muntada en pericó
de canalització soterrada, inclòs, i connexionada a la xarxa. Accessoris inclosos.

FN12H324

€

BN14F320

u

155,00000

604,64

Hidrant sota nivell de terra d'Irua o similar 2x70 mm Barcelona norma UNE 23400 d'alumini
estampat inclòs caixa d'allotajament de fosa de ferro, tanca i arqueta
Altres conceptes

FN12F324

€

Subministrament i col.locació d'hidrant sota nivell de terra d'Irua o similar 2 sortides de 70 mm
Barcelona norma UNE 23400 d'alumini estampat inclòs caixa d'allotajament de fosa de ferro,
tanca i arqueta, incloent 3 m de canonada PEAD 75 mm, Pn10 PE-100, 2 manigiuets tope
brida 75 mm i 2 brides bojes d'acer revestides de polipropilé Pn16. Junta d'estanqueitat
reforáda amb cautxú EPDM norma UNE 53571/89, Pn16. Amb vàlvula comporta de
seccionament tipus Haule, eix d'extensió i connesió de presa. Totalment muntat, connexionat
a la xarxa i provat.

Altres conceptes
P-92

273,59

Vàlvula de comporta manual amb brides, de 100 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de PN,
de bronze, preu alt

u

u

Subministrament i col.locació de vàlvula de comporta manual tipus Hawle amb brides, de
diàmetre nomimal 100 mm, de 16 bar de PN, cos de fosa dúctil, preu alt i muntada en pericó
de canalització soterrada, inclòs, i connexionada a la xarxa. Accessoris inclosos.
u

BM211431

FN12B324

€
€

Altres conceptes

BN12H320

Part proporcional d'elements especials per a hidrants

u

32,81526
73,22207

Allargadera telescopica de 1,2 m a 2 m amb proteccio telescopica

€

u

FMA21027

U

14

74,07700

Altres conceptes
P-90

BN14F320

Pàg.:

1.481,47300

BMY21000

u

€

Data: 15/09/17

Connexió a la xarxa existent, inclou enllaços de polietilè, vàlvula de presa en càrrega, vàlvula
de retenció, matxó doble de llautó, joc d'aixetes complerts, drets de connexió, arqueta segons
especificacions companyia d'aigues, amb verificació oficial. Tot inclòs completament acabat.
Altres conceptes

Vàlvula de comporta manual tipus Hawle amb brides, de 125 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de PN

BFER0110

700,00000

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

1.555,55

u

u
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Connexió a la xarxa existent, inclou enllaços de polietilè, vàlvula de presa en càrrega, vàlvula
de retenció, matxó doble de llautó, joc d'aixetes complerts, drets de connexió, arqueta segons
especificacions companyia d'aigues, amb verificació oficial. Tot inclòs completament acabat.

BN12E320

FM6AP230

Pàg.:

P-100

P-101

P-102

G219U040

G219U200

G21B3002

G221R013

G221U010

G221U112

m2

m2

u

m3

m3

m3

Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
Altres conceptes
Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o
manual, transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador, inclosa la neteja de la superfície
Altres conceptes
Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de
qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants
Altres conceptes
Excavació en zones de desmunt, amb mitjans mecànics en tot tipus de terreny, inclòs roca,
càrrega i transport a l'abocador o lloc d'us, el pagament de cànon d'abocament o
indemnitzacions, acondicionat, manteniment i la seva adequació final del abocador. incloent
compactacio de l'explanada d'assentament de subbase o d'altre element, al 100 % pn a 15
cm de fondaria, aixi com l'esgotament de l'aigua que pugui aflorar amb quansevol mitja i
l'extraccio dels fangs i llots.
Sense descomposició
Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i
manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Altres conceptes
Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de
roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
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Pàg.:
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Altres conceptes

3,38000

€

Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació al 100% del PM, segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Sense descomposició

4,30

€

4,30000

€

6,04

€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

d'abocament i manteniment de l'abocador

P-103

P-104

G226R016

G226U030

m3

m3

B0111000

m3

Terraplenat, pedraplenat o reblert amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs selecció,
garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Aigua
Altres conceptes

0,03675
6,00325

€
€

0,39

€

0,39000

€

17,40

€

17,40000

€

26,60

€

B055U320

P-114

P-115
P-105

P-106

P-107

P-108

P-109

G22DU020

G22MR050

G6A1R010

G6AZR030

G9H1U120

m2

m3

m

P-110

G9H1U612

P-111

G9HA0010
B055U001

Porta metàl.lica de dues fulles de 3x2 m, amb bastidor de tub de 80x50 mm i malla de triple
torsió de 50 mm de pas i malla d'acer galvanitzat i de d 1,5 mm, muntants de 100x100 mm,
passador, pany i pom, incloent excavacio de pous per a fonaments de 60x60x60 cm,
formigonat dels pous amb formigó ha-25, encofrat i formigonat dels pilars de suport de 30x30
cm amb formigó ha-25
Sense descomposició

t
t

t

B9H1U612

Reblert amb sorra de 2 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació al 70%
de la seva densitat relativa, fins i tot el rebliment en massissos d'ancoratge i nínxols per a
confecció de les juntes, mesurat sobre perfil teòric
Sense descomposició
Tanca metàl·lica de 2 m d'alçària, formada per malla d'acer galvanitzat de triple torsió de 50
mm de pas de malla i de d 1,5 mm, pals metàl·lics d'acer galvanitzat, de 48 mm de diàmetre,
separats 3,00 m com a màxim, incloent excavacio de pous per als daus de fonament i
formigonat amb formigó hm-20 dels daus de 40x40x40 cm, tensors, tornapuntes i material
auxiliar
Sense descomposició

u

B9H1U120

Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant
la llenya a disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric,
inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
Altres conceptes

t

t

G9J1U010
B055U024

m2
kg

20,55

€

Mescla bituminosa en calent AC22 G, per a capa de base, inclòs filler, sense incloure betum,
a peu de planta asfàltica
Altres conceptes

15,58200
4,96800

€

Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

22,12

€

Mescla bituminosa en calent AC16 S per a capa de trànsit, inclòs filler, sense incloure betum,
a peu de planta asfàltica
Altres conceptes

16,59000

Betum asfàltic tipus B 50/70

Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus C50BF5 IMP
Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus C50BF5 IMP

G9J1U320

m2

Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o C60B3 TER sobre ferm
nou

P-116

P-118

Mescla bituminosa en calent AC22 base B 50/70 G, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

Altres conceptes
P-113

€

€

Altres conceptes
P-112

613,58

613,58000

Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses
t

€

u

Pàg.:
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Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum, tipus C60B4 TER o C60B3 TER
Altres conceptes

0,16380
0,15620

€
€

Arqueta de registre quadrada prefabricada de formigó armat per serveis de 42x42x40 cm
(exteriors), i tapa també armada de 40x40x3,5 cm. Inclou subministrament i col·locació sobre
conducció.

106,51

€

BDDUZ048

u

Tapa prefabricada de formigó armat de 40x40x3,5 cm.

39,20000

€

BDD1U042

u

Arqueta quadrada prefabricada de formigó per serveis de 42x42x40 cm (exteriors).
Altres conceptes

42,00000
25,31000

€
€

Subministrament i col.locació de tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 500 mm
per a PN 10 bar, amb unions termosoldades, amb grau dedificultat mitjà, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat.
Inclòs malla de senyalització.

87,04

€

GFB1R650

m

BFB1R651

m

Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 500 mm, PN 10, inclòs p.p. de peces
especials i accessoris

67,27700

€

B0111000

m3

Aigua

0,17273
19,59027

€
€

0,97

€

0,97000

€

6,45

€

6,45000

€

2,32

€

2,32000

€

Partida alçada a justificar per realitzar les connexions de les escomeses existents que
abasteixen a varis serveis ubicats a l'altra banda de l'Av Vall d'Aran, i que fins ara
s'abasteixen de la xarxa existent que quedarà en desús, aigües amunt del punt on connectarà
la nova xarxa.

3.500,00

€

Sense descomposició

3.500,00000

€

Partida alçada a justificar per a gestió de residus de construcció i demolició fase 1 segons
Annex núm. 8.
Sense descomposició

4.861,71

€

4.861,71000

€

850,00

€

850,00000

€

Altres conceptes

P-117
26,60000

GDD26538

kg

Data: 15/09/17

P-119

GPZ00016

GPZ00019

GPZ00020

PPA80002

m2

m2

m2

pa

€

P-120

XPA10022

pa

Acabat i allisat de talús i fons d'excavació amb mitjans mecànics per a posterior col·locació
de geotextil i làmina.
Altres conceptes
Subministrament i col·locació de làmina impermeabilitzant de polietilé d'alta densitat de 2
mm de gruix, incloent solapaments i minvaments en la instal·lació, zona d'ancoratges
perimetral, part proporcional de junts soldat, proves mecàniques i d'estanquietat.
Sense descomposició
Subministrament i col·locació del feltre geotextil amb un pes mínim de 320 g/m2, inclòs retalls
i cavalcaments.
Sense descomposició

€
P-121

5,53000

€

339,57

€

323,40000
16,17000

€
€

0,41

€

0,31080
0,09920

€
€

0,32

€

XPA10023

pa

Partida alçada a justificar per a gestió de residus de construcció i demolició fase 2 segons
Annex núm. 8.
Sense descomposició

TEXT REFÓS DEL PROJECTE CONSTRUCTIU D´URBANITZACIÓ DEL SECTOR PAU-16
AL TERME MUNICIPAL D´ALCOLETGE (SEGRIÀ)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/09/17

Reus, setembre 2.017,

La Direcció del Projecte,
ARQCOAS

Albert Simó Bayona
Arquitecte

Eugènia Rodríguez Segarra
Arquitecte

L´Empresa Consultora,
INVALL, SA

Jordi Bessa i Panadès
ETSCCP
(Col·legiat núm. 14.111)

Pàg.:

17

TEXT REFÓS DEL PROJECTE CONSTRUCTIU D'URBANITZACIÓ DEL SECTOR PAU-16 AL TERME MUNICIPAL D'ALCOLETGE (SEGRIÀ)

MEMÒRIA

4. PRESSUPOST PARCIAL

ME-32

1571AP0-TR01-R0.doc

TEXT REFÓS DEL PROJECTE CONSTRUCTIU D´URBANITZACIÓ DEL SECTOR PAU-16
AL TERME MUNICIPAL D´ALCOLETGE (SEGRIÀ)

TEXT REFÓS DEL PROJECTE CONSTRUCTIU D´URBANITZACIÓ DEL SECTOR PAU-16
AL TERME MUNICIPAL D´ALCOLETGE (SEGRIÀ)

PRESSUPOST

Data: 15/09/17

Obra

01

PRESSUPOST PROJECTE PAU-16

FASE

01

FASE 1

CAPÍTOL

01

DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRES

SUBCAPÍTOL

01

DEMOLICIONS

Pàg.:

1

PRESSUPOST

m

Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó,
a qualsevol fondària (P - 95)

2,66

18,000

47,88

m2

Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs
càrrega mecànica o manual, transport a l'abocador dels materials
resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, inclosa la
neteja de la superfície (P - 98)

0,52

420,000

218,40

3 G219U040

m2

Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 97)

1,66

2.440,000

4.050,40

4 G21B3002

u

Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de
trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de
fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants (P - 99)

42,11

2,000

84,22

5 E2135352

m3

Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb martell
trencador sobre retroexcavadora i càrrega mecànica i transport de runa
amb camió a qualsevol distància, inclós canon d'abocador. (P - 2)

44,43

10,500

466,52

6 G219U030

m2

Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó,
amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 96)

4,01

11,500

46,12

7 F2194AG5

m2

Demolició de paviment de formigó, de qualsevol gruix i d'amplària
amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica o
manual sobre camió i transport a abocador autoritzat o centre de
reciclatge a qualsevol distància, inclòs canon d'us (P - 7)

3,50

27,500

96,25

8 E2111600

m3

Enderroc complert de volum aparent d'edificació fins a cota de
fonamentació o soleres, amb estructura d'obra de fàbrica, inclòs
instal·lacions i canalitzacions existents, amb mitjans manuals i
mecànics, sense classificació del residu i càrrega sobre camió o
contenidor (P - 1)

5,23

580,000

3.033,40

SUBCAPÍTOL

m2

Anivellació, refí i compactació de caixes amb mitjans mecànics. Tot
inclòs completament acabat. (P - 14)

0,95

4.004,110

3.803,90

6 F2241010

m2

Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics (P - 11)

1,11

43,390

48,16

01

PRESSUPOST PROJECTE PAU-16

FASE

01

FASE 1

CAPÍTOL

01

DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRES

SUBCAPÍTOL

02

MOVIMENT DE TERRES

1 G22DU020

2 G221U010

3 G221U112

4 G226U030

m2

m3

m3

m3

SUBCAPÍTOL

01.01.01.02

Obra

01

PRESSUPOST PROJECTE PAU-16

FASE

01

FASE 1

CAPÍTOL

02

PAVIMENTACIÓ

SUBCAPÍTOL

01

CALÇADA

23.329,17

1 F928101E

m3

Explanada de material seleccionat, amb subminsitrament, estesa i
piconatge del material al 98 % del PM (P - 22)

7,20

3.456,500

24.886,80

2 F931201J

m3

Subministre i col·locació de base de tot-u artificial, amb estesa i
piconatge del material al 98% del PM. Inclòs el transport des del punt
de subministre o pedrera autoritzada per la DO. (P - 23)

13,86

1.021,800

14.162,15

3 G9J1U010

m2

Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus C50BF5 IMP (P - 112)

0,41

2.466,480

1.011,26

4 G9H1U120

t

Mescla bituminosa en calent AC22 base B 50/70 G, inclòs filler, estesa
i compactada, sense incloure betum (P - 109)

20,55

592,480

12.175,46

5 G9J1U320

m2

Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o
C60B3 TER sobre ferm nou (P - 113)

0,32

2.675,980

856,31

6 G9H1U612

t

Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 50/70 S, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum (P - 110)

22,12

369,702

8.177,81

7 G9HA0010

t

Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses (P - 111)

339,57

44,109

14.978,09

TOTAL

01.01.01.01

Obra

2

mesurat sobre perfil teòric (P - 104)

2 G219U200

TOTAL

Pàg.:

5 F2270100

TOTAL
1 G219Q105

Data: 15/09/17

SUBCAPÍTOL

01.01.02.01

Obra

01

PRESSUPOST PROJECTE PAU-16

FASE

01

FASE 1

CAPÍTOL

02

PAVIMENTACIÓ

SUBCAPÍTOL

02

VORERES

76.247,88

8.043,19

Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de
zones boscoses, deixant la llenya a disposició de l'Administració,
definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i
transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 105)

0,39

Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 101)

1,79

Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses
parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i
transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 102)

3,38

Terraplenat, pedraplenat o reblert amb sòl procedent de la pròpia obra,
inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,

6,04

52,500

766,500

4.989,500

202,000

20,48

1 F931201J

m3

Subministre i col·locació de base de tot-u artificial, amb estesa i
piconatge del material al 98% del PM. Inclòs el transport des del punt
de subministre o pedrera autoritzada per la DO. (P - 23)

13,86

165,700

2.296,60

2 F9G124F2

m3

Paviment de formigó sense additius HM-30/B/20/I+E de consistència
tova, grandària màxima del granulat, 20 mm, escampat amb transport
interior mecànic, estesa i vibratge manual i acabat reglejat (P - 28)

56,57

239,300

13.537,20

3 F9670160

m

Subminsitrament i col.locació de vorada prefabricada de formigó doble
capa de 100x8/25x28 cm remuntable amb base de formigó HM-20,
inclou subministrament, col·locació i p.p. de peces especials, segons
plànols de detall. Tot inclòs completament acabat. (P - 24)

9,38

991,000

9.295,58

4 F9787G41

m

Rigola de formigó HM-30/P/20/I+E, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, de 30 cm d'amplària i de 25 a 30 cm
d'alçària, acabat remolinat (P - 25)

5,18

991,000

5.133,38

5 F9850100

u

Gual per a vianants o vehicles en vorera de formigó, mitjantçant
enfonsament de la vorada i subministrament i col·locació de peces
especials, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.
(P - 26)

54,76

8,000

438,08

6 F9A1201L

m3

Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 100 % del
PM (P - 27)

19,50

16,500

321,75

1.372,04

16.864,51

1.220,08

EUR

EUR

TEXT REFÓS DEL PROJECTE CONSTRUCTIU D´URBANITZACIÓ DEL SECTOR PAU-16
AL TERME MUNICIPAL D´ALCOLETGE (SEGRIÀ)

TEXT REFÓS DEL PROJECTE CONSTRUCTIU D´URBANITZACIÓ DEL SECTOR PAU-16
AL TERME MUNICIPAL D´ALCOLETGE (SEGRIÀ)

PRESSUPOST
TOTAL

SUBCAPÍTOL

Data: 15/09/17

Pàg.:

01.01.02.02

Obra

01

PRESSUPOST PROJECTE PAU-16

FASE

01

FASE 1

CAPÍTOL

03

SENYALITZACIÓ

SUBCAPÍTOL

01

SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

3

Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada (P 30)

0,57

68,000

38,76

2 FBA13110

m

Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 2/5,5, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada (P - 29)

0,31

278,000

86,18

3 FBA21140

m

Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua de 40 cm
0,8/0,4, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
d'accionament manual (P - 31)

1,38

23,000

31,74

4 FBA22311

m

Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 40 cm, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament
manual (línia de detenció) (P - 32)

1,75

36,000

63,00

5 FBA31110

m2

Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual (P - 33)

5,64

211,627

1.193,58

01.01.03.01

Obra

01

PRESSUPOST PROJECTE PAU-16

FASE

01

FASE 1

CAPÍTOL

03

SENYALITZACIÓ

SUBCAPÍTOL

02

SENYALITZACIÓ VERTICAL

u

Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 2 m d'amplària, amb
compactació del 95% PM (P - 16)

0,65

239,100

155,42

3 F228AM00

m3

Rebliment i piconatge de rasa amb sorra calcària d'aportació, en
tongades de fins a 25 cm , utilitzant picó vibrant, amb necessitat
d'humectació i amb una compactació del 95% PM

12,82

97,731

1.252,91

4 F228A80F

m3

Subministrament, rebliment i piconatge de rasa amb material adequat
de la pròpia excavació o de prèstec, en tongades de fins a 25 cm de
gruix, utilitzant picó vibrant, amb necessitat d'humectació i amb
compactació del 95 % PM

6,53

94,600

617,74

(P - 18)
TOTAL

Subministrament i col.locació de placa amb làmina reflectora de nivell
1 d'intensitat, triangular, de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament, inclòs plaques complementàries (P - 34)

59,15

3,000

177,45

u

Subministrament i col.locació de placa amb làmina reflectora de nivell
1 d'intensitat de 40x40 cm, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament (P - 36)

32,25

7,000

225,75

3 FBB11241

u

Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 50 cm
de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 35)

24,06

4,000

96,24

4 FBBZ1220

m

Subministrament i col.locació de suport rectangular de tub d'acer
galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra formigonat (P - 37)

24,23

39,000

944,97

SUBCAPÍTOL

01.01.03.02

Obra

01

PRESSUPOST PROJECTE PAU-16

FASE

01

FASE 1

CAPÍTOL

04

XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA

SUBCAPÍTOL

01

MOVIMENTS DE TERRES

1 F2226223

m3

Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica
del material excavat sobre camió, inclòs el transport de les terres
sobrants a abocador, a qualsevol distància i canon d'us o transport a
zona d'aplec indicada per la DO. (P - 10)

SUBCAPÍTOL

01

PRESSUPOST PROJECTE PAU-16

FASE

01

FASE 1

CAPÍTOL

04

XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA

SUBCAPÍTOL

02

OBRA CIVIL

192,330

1.250,15

EUR

3.276,22

1 FJZ10001

u

Connexió a la xarxa existent, inclou enllaços de polietilè, vàlvula de
presa en càrrega, vàlvula de retenció, matxó doble de llautó, joc
d'aixetes complerts, drets de connexió, arqueta segons especificacions
companyia d'aigues, amb verificació oficial. Tot inclòs completament
acabat. (P - 87)

1.555,55

1,000

1.555,55

2 GDD26538

u

Arqueta de registre quadrada prefabricada de formigó armat per
serveis de 42x42x40 cm (exteriors), i tapa també armada de 40x40x3,5
cm. Inclou subministrament i col·locació sobre conducció.
(P - 114)

106,51

6,000

639,06

SUBCAPÍTOL

01.01.04.02

Obra

01

PRESSUPOST PROJECTE PAU-16

FASE

01

FASE 1

CAPÍTOL

04

XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA

SUBCAPÍTOL

03

EQUIPAMENTS

2.194,61

1 FFB17425

m

Subministrament i col.locació de tub de polietilè d'alta densitat de
designació PE 100, de 180 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de
pressió nominal, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant
accessoris de plàstic i col.locat al fons de la rasa. Inclòs malla de
senyalització d'estructura romboÏdal de PE d'alta densitat color blau de
30 cm d'amplada i logotip i proves de pressió i estanqueitat. (P - 64)

35,62

0,000

0,00

2 FFB1J425

m

Subministrament i col.locació de tub de polietilè de densitat alta de
designació PE 100, de 160 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de
pressió nominal, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant
accessoris de plàstic i col.locat al fons de la rasa. Inclòs malla de
senyalització d'estructura romboÏdal de PE d'alta densitat color blau de
30 cm d'amplada i logotip i proves de pressió i estanqueitat. (P - 69)

25,09

0,000

0,00

3 FFB1E425

m

Subministrament i col.locació de tub de polietilè de densitat alta, de
110 mm de diàmetre nominal exterior PE-100, 10 bar de pressió
nominal, segons norma UNE 12201 SDR17, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa. Inclòs malla de
senyalització d'estructura romboÏdal de PE d'alta densitat color blau de
30 cm d'amplada i logotip i proves de pressió i estanqueitat, seguint en
tot moment les especificacions de SECOMSA.
(P - 68)

13,03

371,000

4.834,13

1.444,41

6,50

01.01.04.01

Obra

1.413,26

2 FBB21101

TOTAL

4

m2

TOTAL
1 FBB11121

Pàg.:

(P - 19)

m

SUBCAPÍTOL

Data: 15/09/17

2 F227F00F
31.022,59

1 FBA1G110

TOTAL

PRESSUPOST

EUR

TEXT REFÓS DEL PROJECTE CONSTRUCTIU D´URBANITZACIÓ DEL SECTOR PAU-16
AL TERME MUNICIPAL D´ALCOLETGE (SEGRIÀ)

PRESSUPOST
4 FFB1C425

5 FN12F324

6 FN12B324

7 EMA22001

8 EMA22027

m

u

u

u

u

TEXT REFÓS DEL PROJECTE CONSTRUCTIU D´URBANITZACIÓ DEL SECTOR PAU-16
AL TERME MUNICIPAL D´ALCOLETGE (SEGRIÀ)

Data: 15/09/17
Subministrament i col.locació de tub de polietilè de densitat alta de
designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de
pressió nominal, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant
accessoris de plàstic i col.locat al fons de la rasa. Inclòs malla de
senyalització d'estructura romboÏdal de PE d'alta densitat color blau de
30 cm d'amplada i logotip i proves de pressió i estanqueitat. (P - 66)

12,00

Subministrament i col.locació de vàlvula de comporta manual tipus
Hawle amb brides, de diàmetre nomimal 150 mm, de 16 bar de PN,
cos de fosa dúctil, preu alt i muntada en pericó de canalització
soterrada, inclòs, i connexionada a la xarxa. Accessoris inclosos.
(P - 92)

292,75

Subministrament i col.locació de vàlvula de comporta manual tipus
Hawle amb brides, de diàmetre nomimal 63 mm, de 16 bar de PN, cos
de fosa dúctil, preu alt i muntada en pericó inclòs de canalització
soterrada i connexionada a la xarxa (P - 91)

152,88

Escomesa a la xarxa general municipal d'aigua potable fins una
lontigud màxima de 8m, realitzada amb tub de polietilè de 2'' de
diàmetre, d'alta densitat i per 10 bar de pressió mpaxima amb collarí
de presa de fosa, part proporcional de peces especials de polietilè i tap
roscat, inclòs drets i permisos per la connexió, totalment acabada i
funcionant. (P - 4)

97,01

Subministrament i col.locació de vàlvula comporta Dn 80 Pn16 de
descàrrega, cos de fosa dúctil, connexionada a la xarxa per a buidat de
la xarxa d'abastament i connexió amb amb xarxa de sanejament.
Inclòs accessoris de muntatge, connexions i pericó. (P - 5)

147,32

Pàg.:
0,000

5

16 PPA80002

0,000

7,000

1,000

152,88

366,96

1,000

366,96

10 FM211447

u

Subministrament i col.locació d'hidrant sota nivell de terra d'Irua o
similar 2 sortides de 70 mm Barcelona norma UNE 23400 d'alumini
estampat inclòs caixa d'allotajament de fosa de ferro, tanca i arqueta,
incloent 3 m de canonada PEAD 75 mm, Pn10 PE-100, 2 manigiuets
tope brida 75 mm i 2 brides bojes d'acer revestides de polipropilé
Pn16. Junta d'estanqueitat reforáda amb cautxú EPDM norma UNE
53571/89, Pn16. Amb vàlvula comporta de seccionament tipus Haule,
eix d'extensió i connesió de presa. Totalment muntat, connexionat a la
xarxa i provat. (P - 88)

604,64

2,000

1.209,28

Subministrament i col.locació de boca de reg 40 mm d'Irua o similar,
racord Barcelona norma UNE 23400 d'alumini estampat amb caixa
allotjament de fosa de ferroi tancal, Inclòs 3 m de canonada PEAD 40
mm Pn 10 PE-100, 2 enllaços i collarí de presa sortida 1 1/4. Tot inclòs
i completament acabat i instal.lat, inclòs connexió a la xarxa i proves.
(P - 90)

200,55

Subministrament i col.locació de tub de polietilè d'alta densitat de
designació PE 100, de 200 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de
pressió nominal, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant
accessoris de plàstic i col.locat al fons de la rasa. Inclòs malla de
senyalització d'estructura romboÏdal de PE d'alta densitat color blau de
30 cm d'amplada i logotip i proves de pressió i estanqueitat. (P - 65)

39,59

Subministrament i col.locació de tub de polietilè de densitat alta de
designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de
pressió nominal, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant
accessoris de plàstic i col.locat al fons de la rasa. Inclòs malla de
senyalització d'estructura romboÏdal de PE d'alta densitat color blau de
30 cm d'amplada i logotip i proves de pressió i estanqueitat. (P - 67)

11,49

13 FFB1C45

m

m

Partida alçada a justificar per realitzar les connexions de les
escomeses existents que abasteixen a varis serveis ubicats a l'altra
banda de l'Av Vall d'Aran, i que fins ara s'abasteixen de la xarxa
existent que quedarà en desús, aigües amunt del punt on connectarà
la nova xarxa.
(P - 119)

SUBCAPÍTOL

3.500,00

1,000

01.01.04.03

Obra

01

PRESSUPOST PROJECTE PAU-16

FASE

01

FASE 1

CAPÍTOL

05

XARXA DE SANEJAMENT

SUBCAPÍTOL

01

MOVIMENT DE TERRES

6

3.500,00

13.894,08

1 F2226223

m3

Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica
del material excavat sobre camió, inclòs el transport de les terres
sobrants a abocador, a qualsevol distància i canon d'us o transport a
zona d'aplec indicada per la DO. (P - 10)

6,50

229,300

1.490,45

2 F227F00F

m2

Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 2 m d'amplària, amb
compactació del 95% PM (P - 16)

0,65

229,400

149,11

3 F228AM00

m3

Rebliment i piconatge de rasa amb sorra calcària d'aportació, en
tongades de fins a 25 cm , utilitzant picó vibrant, amb necessitat
d'humectació i amb una compactació del 95% PM

12,82

67,500

865,35

4 F2285H11

m

Protecció per a tubs en rasa de fins a 1,5 m d'amplada amb formigó
HM-20/P/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, i malla
electrosoldada d'acer B 500 T d10 15x15 cm. (P - 17)

14,00

152,000

2.128,00

5 F228A80F

m3

Subministrament, rebliment i piconatge de rasa amb material adequat
de la pròpia excavació o de prèstec, en tongades de fins a 25 cm de
gruix, utilitzant picó vibrant, amb necessitat d'humectació i amb
compactació del 95 % PM

6,53

77,740

507,64

147,32

Subministrament i col.locació de vàlvula ventosa bifuncional Dn 80 Pn
16 connexionada a la xarxa. Inclòs accessoris de muntatge,
connexions i pericó. (P - 6)

12 FFB17435

Pàg.:

679,07

u

u

pa

0,00
TOTAL

1,000

Data: 15/09/17
(P - 94)

0,00

9 EMA22034

11 FMA21027

PRESSUPOST

(P - 19)

3,000

601,65

(P - 18)
TOTAL
15,000

10,000

593,85

SUBCAPÍTOL

01.01.05.01

Obra

01

PRESSUPOST PROJECTE PAU-16

FASE

01

FASE 1

CAPÍTOL

05

XARXA DE SANEJAMENT

SUBCAPÍTOL

02

OBRA CIVIL

5.140,55

114,90

14 FN12H324

u

Subministrament i col.locació de vàlvula de comporta manual tipus
Hawle amb brides, de diàmetre nomimal 100 mm, de 16 bar de PN,
cos de fosa dúctil, preu alt i muntada en pericó de canalització
soterrada, inclòs, i connexionada a la xarxa. Accessoris inclosos.
(P - 93)

273,59

5,000

1.367,95

15 FN12I324

u

Subministrament i col.locació de vàlvula de comporta manual tipus
Hawle amb brides, de diàmetre nomimal 200 mm, de 16 bar de PN,
cos de fosa dúctil, preu alt i muntada en pericó de canalització
soterrada, inclòs, i connexionada a la xarxa. Accessoris inclosos.

326,09

1,000

326,09

EUR

1 FDC15124

u

Subministrament i col.locació de pou de registre circular de formigó
prefabricat de 1000 mm de diàmetre (fins a 2,0 m d'alçada), inclòs
graons de polipropilè i tapa de fosa dúctil tipus Rexel D400 de 600 mm
de diàmetre. Inclosa solera de formigó HM-20 de dimensions
1.4x1.4x0.20 m, col·locada sobre capa de neteja i anivellament de
formigó de fck= 10N/mm2, de mides 1.5x1.5x0.05 m o base
prefabricada 1000x120 mm. Inclosa formació de connexions amb
col.lectors.Totalment instal.lat inclòs subministrament de material a
peu d'obra. (P - 45)

295,31

4,000

1.181,24

2 FDC12C04

U

Subministrament i col.locació de pou de registre circular de formigó
prefabricat de 1200 mm de diàmetre (fins a 2,0 m d'alçada), inclòs
graons de polipropilè i tapa de fosa dúctil tipus Rexel D400 de 600 mm
de diàmetre. Inclosa solera de formigó HM-20 de dimensions

618,52

4,000

2.474,08

EUR
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Data: 15/09/17

Pàg.:

7

1.4x1.4x0.20 m, col·locada sobre capa de neteja i anivellament de
formigó de fck= 10N/mm2, de mides 1.5x1.5x0.05 m o base
prefabricada 1200x120 mm. Inclosa formació de connexions amb
col.lectors.Totalment instal.lat inclòs subministrament de material a
peu d'obra. (P - 44)
3 FD5J0030

4 FFA1MC20

5 FFA1M225

6 FFA1M525

TOTAL

u

u

u

u

Subministrament i col.locació d'embornal sifònic, inclou reixa
practicable de fosa dúctil model Delta 50V o similar de 565x300 mm
mm classe C-250 i caixa de formigó prefabricat model Imbornal 7 amb
pala sifònica de Fundició Dúctil Benito o similar, nclou excavació,
reblert de terres i reixa de fosa segons plànols. Tot inclòs
completament acabat.
(P - 38)

138,08

Connexio de servei de fins a 10 metres amb tub de PVC, per
sanejament amb doble pared, llis interior corrugat exterior tipus
Sanecor o similar, de 200 mm de diametre nominal, per a col.locar
soterrat, protegit amb formigó. Inclos peça d'unió de PVC de qualsevol
tipus, connexio a la xarxa principal i transport de material a peu d'obra.
Totalment finalitzada.
(P - 63)

180,46

Connexio de servei de fins a 10 metres amb tub de PVC, per
sanejament amb doble pared, llis interior corrugat exterior tipus
Sanecor o similar, de 250 mm de diametre nominal, per a col.locar
soterrat, protegit amb formigó. Inclos peça d'unió de PVC de qualsevol
tipus, connexio a la xarxa principal i transport de material a peu d'obra.
Totalment finalitzada.
(P - 61)

216,91

Connexio de servei de fins a 5 metres amb tub de PVC, per
sanejament amb doble pared, llis interior corrugat exterior tipus
Sanecor o similar, de 250 mm de diametre nominal, per a col.locar
soterrat, protegit amb formigó. Inclos peça d'unió de PVC de qualsevol
tipus, connexio a la xarxa principal i transport de material a peu d'obra.
Totalment finalitzada.
(P - 62)

129,15

SUBCAPÍTOL

01

PRESSUPOST PROJECTE PAU-16

FASE

01

FASE 1

CAPÍTOL

05

XARXA DE SANEJAMENT

SUBCAPÍTOL

03

EQUIPAMENTS

m

0,000

2,000

10,000

01.01.05.02

Obra

1 FD7F0220

10,000

Subministrament i col.locació tub de PEAD corrugat de DN 315 mm,
serie SN4, CEN TC 0155, doble paret llis interior i corrugat exterior,
col·locat al fons de rasa, inclosa execució de junts i p.p. de peces
especials, neteja, proves, comprovació amb càmera de vídio i connexio
a xarxa o pou. Tot inclòs completament acabat segons empresa
concessionària del servei.

PRESSUPOST
Obra

01

PRESSUPOST PROJECTE PAU-16

FASE

01

FASE 1

CAPÍTOL

06

BASSA DE LAMINACIO

SUBCAPÍTOL

01

MOVIMENTS DE TERRES

145,000

Pàg.:

8

1.380,80

0,00

433,82

1 E222X001

m3

Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 3)

4,06

37,500

152,25

2 F227A00F

m2

Repàs, compactació i formació de llit de sol de rasa de fins a 2.5 m
d'amplada, amb compactació del 95% PM (P - 15)

0,37

125,000

46,25

3 G22MR050

m3

Reblert amb sorra de 2 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa
i compactació al 70% de la seva densitat relativa, fins i tot el rebliment
en massissos d'ancoratge i nínxols per a confecció de les juntes,
mesurat sobre perfil teòric (P - 106)

17,40

13,500

234,90

4 F228FB0F

m3

Rebliment i piconatge de rasa, amb material seleccionat procedent de
prèctec o seleccionat de la pròpia obra, en tongades de gruix fins a 25
cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb humectació i
compactació del 95 % PM. Inclòs carrega i transport des del lloc
d'aplec fins la zona d'estesa. (P - 20)

6,25

54,000

337,50

5 G22DU020

m2

Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de
zones boscoses, deixant la llenya a disposició de l'Administració,
definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i
transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 105)

0,39

125,000

48,75

6 G221R013

m3

Excavació en zones de desmunt, amb mitjans mecànics en tot tipus de
terreny, inclòs roca, càrrega i transport a l'abocador o lloc d'us, el
pagament de cànon d'abocament o indemnitzacions, acondicionat,
manteniment i la seva adequació final del abocador. incloent
compactacio de l'explanada d'assentament de subbase o d'altre
element, al 100 % pn a 15 cm de fondaria, aixi com l'esgotament de
l'aigua que pugui aflorar amb quansevol mitja i l'extraccio dels fangs i
llots. (P - 100)

3,24

127,500

413,10

7 G226R016

m3

Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació al
100% del PM, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric (P - 103)

4,30

0,000

0,00

8 GPZ00016

m2

Acabat i allisat de talús i fons d'excavació amb mitjans mecànics per a
posterior col·locació de geotextil i làmina. (P - 116)

0,97

37,500

36,38

9 F921201F

m3

Subministrament i col.locació de subbase de tot-ú artificial per a
paviment,amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM. (P - 21)

18,11

15,375

278,44

1.291,50

6.761,44

13,66

Data: 15/09/17

1.980,70
TOTAL

SUBCAPÍTOL

01.01.06.01

Obra

01

PRESSUPOST PROJECTE PAU-16

FASE

01

FASE 1

CAPÍTOL

06

BASSA DE LAMINACIO

SUBCAPÍTOL

02

OBRA CIVIL

1.547,57

(P - 40)
2 FD7F0230

TOTAL

m

SUBCAPÍTOL

Subministrament i col.locació tub de PEAD corrugat de DN 500 mm,
serie SN4, CEN TC 0155, doble paret llis interior i corrugat exterior,
col·locat al fons de rasa, inclosa execució de junts i p.p. de peces
especials, neteja, proves, comprovació amb càmera de vídio i connexio
a xarxa o pou. Tot inclòs completament acabat segons empresa
concessionària del servei.
(P - 41)
01.01.05.03

38,64

178,000

6.877,92

8.858,62

EUR

1 GPZ00019

m2

Subministrament i col·locació de làmina impermeabilitzant de polietilé
d'alta densitat de 2 mm de gruix, incloent solapaments i minvaments
en la instal·lació, zona d'ancoratges perimetral, part proporcional de
junts soldat, proves mecàniques i d'estanquietat. (P - 117)

6,45

115,000

741,75

2 GPZ00020

m2

Subministrament i col·locació del feltre geotextil amb un pes mínim de
320 g/m2, inclòs retalls i cavalcaments. (P - 118)

2,32

115,000

266,80

3 G6A1R010

m

Tanca metàl·lica de 2 m d'alçària, formada per malla d'acer galvanitzat
de triple torsió de 50 mm de pas de malla i de d 1,5 mm, pals
metàl·lics d'acer galvanitzat, de 48 mm de diàmetre, separats 3,00 m

26,60

40,000

1.064,00

EUR
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Pàg.:
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PRESSUPOST

com a màxim, incloent excavacio de pous per als daus de fonament i
formigonat amb formigó hm-20 dels daus de 40x40x40 cm, tensors,
tornapuntes i material auxiliar (P - 107)
4 G6AZR030

u

Porta metàl.lica de dues fulles de 3x2 m, amb bastidor de tub de 80x50
mm i malla de triple torsió de 50 mm de pas i malla d'acer galvanitzat i
de d 1,5 mm, muntants de 100x100 mm, passador, pany i pom,
incloent excavacio de pous per a fonaments de 60x60x60 cm,
formigonat dels pous amb formigó ha-25, encofrat i formigonat dels
pilars de suport de 30x30 cm amb formigó ha-25 (P - 108)

613,58

1,000

613,58

u

Connexió xarxa existent. Tot inclòs completament acabat. (P - 43)

278,62

1,000

278,62

6 FD7Z0130

u

Connexió a pou existent. Tot inclòs completament acabat. (P - 42)

556,98

1,000

556,98

7 FDD20010

u

Pou de registre quadrat per a canonades D=<80 cm d'obra de fàbrica,
formigó HM-20 o formigó prefabricat, inclou aquesta unitat la base del
pou, l'arrebossat interior si s'escau, pates, marc octogonal o quadrat
aparent segons tipus de paviment, massisat i tapa rodona articulada
amb tancament de bloqueig de fosa dúctil segons norma EN-124
classe D-400, segons detall. Segons plànols (Tubs circulars). Tot
inclòs completament acabat. (P - 46)

425,11

2,000

850,22

SUBCAPÍTOL

01.01.06.02

Obra

01

PRESSUPOST PROJECTE PAU-16

FASE

01

FASE 1

CAPÍTOL

06

BASSA DE LAMINACIO

SUBCAPÍTOL

03

EQUIPAMENTS

1 FD7F0210

m

Subministrament i col.locació tub de PEAD corrugat de DN 125 mm,
serie SN4, CEN TC 0155, doble paret llis interior i corrugat exterior,
col·locat al fons de rasa, inclosa execució de junts i p.p. de peces
especials, neteja, proves, comprovació amb càmera de vídio i connexio
a xarxa o pou. Tot inclòs completament acabat segons empresa
concessionària del servei.

4.371,95

SUBCAPÍTOL

TOTAL

11,36

45,000

511,20

01.01.06.03

511,20

SUBCAPÍTOL

01.01.07.01

Obra

01

PRESSUPOST PROJECTE PAU-16

FASE

01

FASE 1

CAPÍTOL

07

XARXA D'ENLLUMENAT

SUBCAPÍTOL

02

OBRA CIVIL

10

3.586,72

1 FDG32359

m

Canalització d'un tub de PE corrugat de DN 90 mm, de doble paret,
interior llisa exterior corrugada, per a canalització soterrada (P - 52)

1,65

1.262,750

2.083,54

2 FDG3U170

m

Subministrament i col.locació de banda de senyalització de material
plàstic per a telecomunicacions (P - 53)

0,18

448,000

80,64

3 FDK2A4F4

u

Pericó de 55x55x100 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de 20 cm de graves de drenatge (P - 58)

42,20

26,000

1.097,20

4 FDKZ3176

u

Subministre i col·locació de bastiment i tapa per a pericó de serveis,
de fosa dúctil 580x580x50 mm i de 25 kg de pes B125, col·locat amb
morter el·laborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclòs el grabat del
servei pertinent i logotip de l'Ajuntament. (P - 60)

33,85

26,000

880,10

TOTAL

(P - 39)
TOTAL

Pàg.:

compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i
amb necessitat d'humectació (P - 13)

5 FD7Z0140

TOTAL

Data: 15/09/17

SUBCAPÍTOL

01.01.07.02

Obra

01

PRESSUPOST PROJECTE PAU-16

FASE

01

FASE 1

CAPÍTOL

07

XARXA D'ENLLUMENAT

SUBCAPÍTOL

03

EQUIPAMENTS

4.141,48

1 FG380902

m

Subministrament, estesa i connexions de conductor de coure nu,
unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment (P - 72)

3,77

448,000

1.688,96

2 FG3136PP

m

Subministrament i col.locació de conductor de coure de designació
XLPE,0.6/1 kV, tetrapolar de 4x6 mm2 i col·locat en tub soterrat
(P - 70)

2,92

796,750

2.326,51

3 FGD1222E

u

Subministrament i col.locació de piqueta de connexió a terra d'acer,
amb recobriment de coure de 300 μm de gruix, de 1500 mm de
llargària i de 14.6 mm de diàmetre, clavada a terra inclòs elements
especials de muntatge i connexió (P - 73)

16,35

25,000

408,75

Obra

01

PRESSUPOST PROJECTE PAU-16

FASE

01

FASE 1

CAPÍTOL

07

XARXA D'ENLLUMENAT

4 FM6AP230

u

Soldadura aluminotermica (P - 89)

4,33

25,000

108,25

SUBCAPÍTOL

01

MOVIMENT DE TERRES

5 FHN3227A

u

Subministrament i instal.lació de llumenera asimètrica per a vials
model JNR.CB.GC.A.V.L043.SL.LRD.C-PROTEC.715T de Carandini o
similar, amb làmpada led 51 W, de preu alt, tancada, acoblada al
suport i connexionada. (P - 84)

300,55

20,000

6.011,00

6 FHN8526S

u

Subministrament i instal.lació de llumenera simètrica per a vials model
JNR.CB.GC.A.V.L043.SL.LRD.C-PROTEC.715T de Carandini o
similar, amb làmpada led 51 W, de preu alt, tancada, acoblada al
suport i connexionada. (P - 85)

300,55

4,000

1.202,20

7 FHM11H22

u

Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 5 m
d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons
norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó, inclòs equip i
connexió. (P - 83)

217,91

26,000

5.665,66

8 FGOO27PP

u

Pintat RAL de columna per enllumenat de fins a 5 m d'alçada, inclòs
braç i altres elements, segons indiquin els Serveis tècnics de
l'Ajuntament (P - 79)

36,62

24,000

878,88

9 FHT1U200

u

Projecte de legalització de la xarxa d'enllumenat públic, dictament,
tramitació, drets de connexionat de Fecsa-Endesa i altres (P - 86)

700,00

1,000

700,00

1 F2226223

m3

Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica
del material excavat sobre camió, inclòs el transport de les terres
sobrants a abocador, a qualsevol distància i canon d'us o transport a
zona d'aplec indicada per la DO. (P - 10)

6,50

245,360

1.594,84

2 F227F00F

m2

Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 2 m d'amplària, amb
compactació del 95% PM (P - 16)

0,65

306,700

199,36

3 F226120G

m3

Rebliment i piconatge de rasa amb sorra de pedrera calcària
d'aportació, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i
amb necessitat d'humectació (P - 12)

11,45

122,680

1.404,69

4 F226170G

m3

Estesa i piconatge de sòl adequat procedent de l'excavació o de
prèstec, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb

3,29

117,880

387,83
EUR

EUR
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PRESSUPOST
10 FHGAU010

TOTAL

u

Data: 15/09/17
Quadre de comandament model Gestiollum de 4 sortides, amb mòdul
de mesura i reductor de flux Scorpio, per enllumenat segons
especificacions i normes de FECSA-ENHER, amb armari d'acer
inoxidable, a 3x400/230 V, amb envolvents de doble aïllament
precintables, equip regulador de fluxe, borns bimetàl.lics, bases
portafusibles amb cartutxos de 160 A, interruptor general automàtic
magnetotèrmic IV de 63 A, diferencial IV de 63 A 300 mA, dispositiu de
ventilació, espai per a lloguer de comptadors d'energia activa i
reactiva, bases, plaques, cablejat, etc; i per conjunt de control
d'enllumenat format per 6 interruptors automàtics IV, 4 diferencials IV,
difencials i magnetotèrmics bipolars, contactors, pressa de corrent,
conmutador, rellotge astro, làmpada, cablejat, brides, borns, bases,
petit material, transport a l'obra, muntatge, fixació i connexionat, base
deformigó, totalment acabat, connectat i provat. (P - 82)

SUBCAPÍTOL

Pàg.:

3.567,37

1,000

01

PRESSUPOST PROJECTE PAU-16

FASE

01

FASE 1

CAPÍTOL

08

XARXA DE MITJA TENSIÓ

SUBCAPÍTOL

01

DESMUNTATGE I RETIRADA

PRESSUPOST

m

Desmuntatge de línia de 25 kV existent, incloent demolició de
fonamentació, retirada de suports metàl.lics i/o de fusta, i de cable
elèctric, fins a magatzem d'aplec de material elèctric de la companyia
Endesa o punt d'abocament autoritzat inclòs canon. Tot inclòs. (P - 9)

70,64

159,000

11.231,76

u

Conversió aèria-soterrada per línia trifàsica de 25 kV, composta per
xapa d'acer galvanitzada fins 3m per protecció de la canalització,
autovàlvules, seccionament, torre metàl·lica de gelosia de 12 m. Inclou
execució de base de formigó, i posada a terra de l'estructura metàl·lica
i del terra addicional de descàrrega de les autovàlvules. (P - 77)

12.600,00

1,000

12.600,00

3 FGKW0373

u

Conversió aèria-soterrada per línia trifàsica de 25 kV, composta per
xapa d'acer galvanitzada fins 3m per protecció de la canalització,
autovàlvules, seccionament. (P - 78)

4.200,00

1,000

4.200,00

SUBCAPÍTOL

01.01.08.01

Obra

01

PRESSUPOST PROJECTE PAU-16

FASE

01

FASE 1

CAPÍTOL

08

XARXA DE MITJA TENSIÓ

SUBCAPÍTOL

02

MOVIMENTS DE TERRES

Pàg.:

28.031,76

1 F2226223

m3

Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica
del material excavat sobre camió, inclòs el transport de les terres
sobrants a abocador, a qualsevol distància i canon d'us o transport a
zona d'aplec indicada per la DO. (P - 10)

6,50

90,000

585,00

2 F227F00F

m2

Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 2 m d'amplària, amb
compactació del 95% PM (P - 16)

0,65

75,000

48,75

3 F228A80F

m3

Subministrament, rebliment i piconatge de rasa amb material adequat
de la pròpia excavació o de prèstec, en tongades de fins a 25 cm de
gruix, utilitzant picó vibrant, amb necessitat d'humectació i amb
compactació del 95 % PM

6,53

67,500

440,78

(P - 18)

EUR

01.01.08.02
01

PRESSUPOST PROJECTE PAU-16

FASE

01

FASE 1

CAPÍTOL

08

XARXA DE MITJA TENSIÓ

SUBCAPÍTOL

03

OBRA CIVIL I EQUIPAMENT

12

1.074,53

1 FGK2L4A1

m

Línia elèctrica trifàsica de tensió mitja (MT) de composició 3x1x240
mm2, constituïda per cables unipolars de designació UNE RHZ1 12/20
kV de 240 mm2 de secció, amb conductor d'alumini, aïllament de
polietilè reticulat (XLPE), pantalla metàl·lica de fils de coure de 16
mm2 de secció i coberta exterior de poliolefina termoplàstica (Z1),
soterrada (P - 76)

15,38

150,000

2.307,00

2 FDG50160

m

Conducció per a mitja tensió en pas de vorera, inclou excavació,
reblert i compactat de rases, tubs de PE diàmetre 200 mm, protegits
amb formigó HM-20, i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs
completament acabat, segons plànols. (2 circuits) (P - 55)

10,63

150,000

1.594,50

22.557,58

2 FGKW0153

TOTAL

SUBCAPÍTOL

Obra

TOTAL
1 F21G0010

Data: 15/09/17

3.567,37
TOTAL

01.01.07.03

Obra

11

SUBCAPÍTOL

01.01.08.03

Obra

01

PRESSUPOST PROJECTE PAU-16

FASE

01

FASE 1

CAPÍTOL

08

XARXA DE MITJA TENSIÓ

SUBCAPÍTOL

04

CENTRES DE SECCIONAMENT

3.901,50

1 F2226223

m3

Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica
del material excavat sobre camió, inclòs el transport de les terres
sobrants a abocador, a qualsevol distància i canon d'us o transport a
zona d'aplec indicada per la DO. (P - 10)

6,50

9,367

60,89

2 FDKSL127

m2

Subministrament i estesa de capa de neteja i anivellament de llosa de
formigó HM-20/P/40/I amb armadura d'acer B-500S. Inclou 10 cm de
copa d'arena compactada i anivellada. (P - 59)

27,30

16,727

456,65

3 FGG10362

u

Subministrament i col·locació de Centre de Seccionament prefabricat
de formigó MT model PFU-4 de ORMAZABAL o similar, amb 1 cel·la
de seccionament, i 3 cel·les de línia tipus CML-36 L2, accessoris de
muntatge, seguretat i senyalització inclosos. Inclou: muntatge de
cel·les, connexionat de terminals a cel·les, xarxa de terres exterior,
enllumenat centre, ponts interconnexió de MT, certificats i accessoris
varis. (P - 74)

5.880,00

0,000

0,00

4 FGG10436

u

Subministrament i col·locació de Centre de Seccionament prefabricat
de formigó MT model PFU-4 de ORMAZABAL o similar, amb 1 cel·la
de seccionament, i 3 cel·les de línia tipus CML-36 L2, equip de
telecomandament, accessoris de muntatge, seguretat i senyalització
inclosos. Inclou: muntatge de cel·les, connexionat de terminals a
cel·les, xarxa de terres exterior, enllumenat centre, ponts interconnexió
de MT, certificats i accessoris varis. (P - 75)

12.880,00

0,000

0,00

TOTAL

SUBCAPÍTOL

01.01.08.04

Obra

01

PRESSUPOST PROJECTE PAU-16

FASE

01

FASE 1

CAPÍTOL

08

XARXA DE MITJA TENSIÓ

SUBCAPÍTOL

05

ALTRES

517,54

EUR
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PRESSUPOST

1 FGZZ2000

TOTAL

u

Data: 15/09/17

Estudi, Projecte, Legalització, i supervisió de la Instal·lació d'AT.
Inclourà les proves d'aïllament, rigidesa dielèctrica, resistències de les
posades a terra i les mesures de les tensions de pas i contacte. (P - 80)

SUBCAPÍTOL

01

PRESSUPOST PROJECTE PAU-16

FASE

01

FASE 1

CAPÍTOL

09

XARXA DE BAIXA TENSIÓ

SUBCAPÍTOL

01

MOVIMENTS DE TERRES

m3

1.764,00

1,000

01.01.08.05

Obra

1 F2226223

Pàg.:

13

1.764,00

PRESSUPOST

307,500

Subministrament i col.locació de piqueta de connexió a terra d'acer,
amb recobriment de coure de 300 μm de gruix, de 1500 mm de
llargària i de 14.6 mm de diàmetre, clavada a terra inclòs elements
especials de muntatge i connexió (P - 73)

16,35

2,000

32,70

3 FGZZ3000

u

Treballs interiors al CTWL559 per subministrament elèctric al quadre
d'enllumenat. Inclou Estudi, Projecte, Legalització, i supervisió de la
Instal·lació de BT. Inclourà les proves d'aïllament, rigidesa dielèctrica,
resistències de les posades a terra i les mesures de les tensions de
pas i contacte. (P - 81)

1.051,05

1,000

1.051,05

SUBCAPÍTOL

m2

Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 2 m d'amplària, amb
compactació del 95% PM (P - 16)

0,65

307,500

199,88

3 F228A80F

m3

Subministrament, rebliment i piconatge de rasa amb material adequat
de la pròpia excavació o de prèstec, en tongades de fins a 25 cm de
gruix, utilitzant picó vibrant, amb necessitat d'humectació i amb
compactació del 95 % PM

6,53

215,250

1.405,58

Obra

01

FASE

01

FASE 1

CAPÍTOL

10

XARXA DE TELECOMUNICACIONS

SUBCAPÍTOL

01

MOVIMENT DE TERRES

01.01.09.01

Obra

01

PRESSUPOST PROJECTE PAU-16

FASE

01

FASE 1

CAPÍTOL

09

SUBCAPÍTOL

1 FDG50155

TOTAL

02

m

SUBCAPÍTOL

OBRA CIVIL

01

PRESSUPOST PROJECTE PAU-16

FASE

01

FASE 1

CAPÍTOL

09

XARXA DE BAIXA TENSIÓ

SUBCAPÍTOL

03

EQUIPAMENTS

m

7,60

615,000

01.01.09.02

Obra

1 FG3191G4

3.604,21

XARXA DE BAIXA TENSIÓ

Canalització de serveis executada en vorera o calçada, amb 2 tubs
corrugats de PE DN 160 mm, incloent formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, reomplert fins 5 cm per
sobre nivell de la part superior dels tubs, rebliment amb material
seleccionat de la pròpia obra, càrrega i transport a l'abocador controlat
i legalitzat dels materials sobrants, banda de senyalització i plaques de
protecció inclosa. Inclòs canon d'abocament i manteniment de
l'abocador. (P - 54)

Subministrament i col·locació de 4 conductors d'alumini designació
UNE 0,6/1 kV, 3 unipolars de secció 1x240 mm2 i 1 unipolar de secció
1x150 mm2 col·locats en tub de PE de DN 160 mm. (P - 71)

4.674,00

4.674,00

21,48

135,000

3.983,55

PRESSUPOST PROJECTE PAU-16

1 F2226223

m3

Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica
del material excavat sobre camió, inclòs el transport de les terres
sobrants a abocador, a qualsevol distància i canon d'us o transport a
zona d'aplec indicada per la DO. (P - 10)

6,50

288,380

1.874,47

2 F227F00F

m2

Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 2 m d'amplària, amb
compactació del 95% PM (P - 16)

0,65

204,525

132,94

3 F226170G

m3

Estesa i piconatge de sòl adequat procedent de l'excavació o de
prèstec, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i
amb necessitat d'humectació (P - 13)

3,29

204,525

672,89

(P - 18)
SUBCAPÍTOL

01.01.09.03

1.998,75

2 F227F00F

TOTAL

14

u

TOTAL

6,50

Pàg.:

2 FGD1222E

1.764,00

Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica
del material excavat sobre camió, inclòs el transport de les terres
sobrants a abocador, a qualsevol distància i canon d'us o transport a
zona d'aplec indicada per la DO. (P - 10)

Data: 15/09/17

2.899,80

EUR

TOTAL

SUBCAPÍTOL

01.01.10.01

Obra

01

FASE

01

FASE 1

CAPÍTOL

10

XARXA DE TELECOMUNICACIONS

SUBCAPÍTOL

02

OBRA CIVIL I EQUIPAMENTS

2.680,30

PRESSUPOST PROJECTE PAU-16

1 FDG3U170

m

Subministrament i col.locació de banda de senyalització de material
plàstic per a telecomunicacions (P - 53)

0,18

454,500

81,81

2 FDGT04DM

u

Subministrament i col.locació d'arqueta prefabricada de formigó, tipus
DM, segons model oficial Telefónica,col·locat sobre solera de formigó
de 10 cm de gruix. Inclosa tapa de formigó i marc angular. Inclòs
grabat de xarxa de telecomunicacions, ajuntament i logotip totalment
acabada i connexionada a la xarxa, inclós la col·locació de la tapa (P 56)

312,05

3,000

936,15

3 FDG300PP

m

Fromació de canalització per dos tubs de 63 mm de diàmetre amb dau
de recobriment de 30x18,3 cm amb formigó HM-20/P/20/I. Tot inclòs.
(P - 50)

2,40

59,000

141,60

4 FDG30020

m

Subministrament de tub de PVC rígid D 63 mm, gruix 1,2 mm, inclou
p.p. de corbes gruix 3,2 mm i colzes gruix 3,2 mm, segons normes
companyia. Tot inclòs. (P - 48)

1,05

118,000

123,90

5 FDG301PP

m

Formació de canalització per a dos tubs de diàmetre nominal 110 mm,
prisma en base 2, més tritubo 40 mm, amb dau de recobriment de
45x41 cm amb formigó HM-20/P/20/I. (P - 51)

8,90

404,000

3.595,60

6 FDG30030

m

Subministrament de tub de PVC rígid D 110 mm, gruix 1,8 mm, inclou
p.p. de corbes gruix 3,2 mm i colzes gruix 3,2 mm, segons normes
companyia. Tot inclòs. (P - 49)

2,32

808,000

1.874,56

EUR
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PRESSUPOST

Data: 15/09/17

Pàg.:

15

7 FDG30010

m

Subministrament de tub de PVC rígid tritubo 40 mm segons normes
companyia. Tot inclòs. (P - 47)

1,98

404,000

799,92

8 FDGT7581

u

Partida per a ajudes de connexió amb xarxa existent de
telecomunicacions (P - 57)

350,00

1,000

350,00

TOTAL

SUBCAPÍTOL

Obra

PRESSUPOST PROJECTE PAU-16

FASE

01

FASE 1

CAPÍTOL

11

SEGURETAT I SALUT

SUBCAPÍTOL

01

SEGURETAT I SALUT

1 XPJS1001

TOTAL

pa

SUBCAPÍTOL

TOTAL

01.01.10.02
01

Partida alçada a justificar per a seguretat i salut durant ll'execució de
les obres d'urbanització de la fase 1 segons Annex núm. 9. (P - 0)

PRESSUPOST

7.903,54

6.873,32

1,000

01.01.11.01

6.873,32

01

01

FASE

02

FASE 2

CAPÍTOL

01

DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRES

SUBCAPÍTOL

02

MOVIMENT DE TERRES

m3

Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses
parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i
transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 102)

3,38

1.710,700

5.782,17

2 F2270100

m2

Anivellació, refí i compactació de caixes amb mitjans mecànics. Tot
inclòs completament acabat. (P - 14)

0,95

1.267,890

1.204,50

3 F2241010

m2

Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics (P - 11)

1,11

164,610

182,72

6.873,32
SUBCAPÍTOL

01.02.01.02

01

FASE 1

Obra

01

PRESSUPOST PROJECTE PAU-16

GESTIÓ DE RESIDUS

FASE

02

FASE 2

SUBCAPÍTOL

01

GESTIÓ DE RESIDUS

CAPÍTOL

02

PAVIMENTACIÓ

SUBCAPÍTOL

01

CALÇADA

SUBCAPÍTOL

7.169,39

PRESSUPOST PROJECTE PAU-16

12

TOTAL

608,77

1 G221U112

CAPÍTOL

pa

16

PRESSUPOST PROJECTE PAU-16

FASE

1 XPA10022

Pàg.:

01.02.01.01

Obra

TOTAL
Obra

SUBCAPÍTOL

Data: 15/09/17

Partida alçada a justificar per a gestió de residus de construcció i
demolició fase 1 segons Annex núm. 8. (P - 120)

4.861,71

1,000

01.01.12.01

4.861,71

4.861,71

1 F928101E

m3

Explanada de material seleccionat, amb subminsitrament, estesa i
piconatge del material al 98 % del PM (P - 22)

7,20

750,000

5.400,00

2 F931201J

m3

Subministre i col·locació de base de tot-u artificial, amb estesa i
piconatge del material al 98% del PM. Inclòs el transport des del punt
de subministre o pedrera autoritzada per la DO. (P - 23)

13,86

228,200

3.162,85

Obra

01

FASE

01

FASE 1

3 G9J1U010

m2

Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus C50BF5 IMP (P - 112)

0,41

630,520

258,51

CAPÍTOL

13

IMPREVISTOS

4 G9H1U120

t

20,55

115,690

2.377,43

SUBCAPÍTOL

01

IMPREVISTOS

Mescla bituminosa en calent AC22 base B 50/70 G, inclòs filler, estesa
i compactada, sense incloure betum (P - 109)

5 G9J1U320

m2

Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o
C60B3 TER sobre ferm nou (P - 113)

0,32

630,520

201,77

6 G9H1U612

t

Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 50/70 S, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum (P - 110)

22,12

63,250

1.399,09

7 G9HA0010

t

Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses (P - 111)

339,57

8,145

2.765,80

1 XPJV1101

TOTAL

pa

SUBCAPÍTOL

PRESSUPOST PROJECTE PAU-16

Partida alçada a justificar per varis i imprevistos durant l'execució de
les obres d'urbanització de l'àmbit. (P - 0)

10.000,00

1,000

01.01.13.01

10.000,00

10.000,00

TOTAL

SUBCAPÍTOL

01.02.02.01

Obra

01

PRESSUPOST PROJECTE PAU-16

Obra

01

PRESSUPOST PROJECTE PAU-16

FASE

02

FASE 2

FASE

02

FASE 2

CAPÍTOL

01

DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRES

CAPÍTOL

02

PAVIMENTACIÓ

SUBCAPÍTOL

01

DEMOLICIONS

SUBCAPÍTOL

02

VORERES

1 G219Q105

m

Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó,
a qualsevol fondària (P - 95)

2,66

12,000

31,92

2 G219U040

m2

Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 97)

1,66

347,500

576,85

EUR

15.565,45

1 F931201J

m3

Subministre i col·locació de base de tot-u artificial, amb estesa i
piconatge del material al 98% del PM. Inclòs el transport des del punt
de subministre o pedrera autoritzada per la DO. (P - 23)

13,86

53,700

744,28

2 F9G124F2

m3

Paviment de formigó sense additius HM-30/B/20/I+E de consistència
tova, grandària màxima del granulat, 20 mm, escampat amb transport
interior mecànic, estesa i vibratge manual i acabat reglejat (P - 28)

56,57

80,500

4.553,89

3 F9850100

u

Gual per a vianants o vehicles en vorera de formigó, mitjantçant
enfonsament de la vorada i subministrament i col·locació de peces

54,76

1,000

54,76
EUR
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Data: 15/09/17

Pàg.:

17

PRESSUPOST

especials, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.
(P - 26)
4 F9A1201L

TOTAL

m3

SUBCAPÍTOL

Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 100 % del
PM (P - 27)

01

PRESSUPOST PROJECTE PAU-16

FASE

02

FASE 2

CAPÍTOL

03

SENYALITZACIÓ

SUBCAPÍTOL

01

SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

19,50

16,500

4 F228A80F

TOTAL

0,57

18,000

10,26

2 FBA13110

m

Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 2/5,5, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada (P - 29)

0,31

82,000

25,42

3 FBA22311

m

Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 40 cm, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament
manual (línia de detenció) (P - 32)

1,75

6,000

10,50

4 FBA31110

m2

Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual (P - 33)

5,64

29,775

167,93

01.02.03.01
01

PRESSUPOST PROJECTE PAU-16

FASE

02

FASE 2

CAPÍTOL

03

SENYALITZACIÓ

SUBCAPÍTOL

02

SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 FBB21101

2 FBBZ1220

TOTAL

u

m

SUBCAPÍTOL

32,25

Subministrament i col.locació de suport rectangular de tub d'acer
galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra formigonat (P - 37)

24,23

1,000

3,000

01.02.03.02
01

PRESSUPOST PROJECTE PAU-16

FASE

02

FASE 2

CAPÍTOL

04

XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA

SUBCAPÍTOL

01

MOVIMENTS DE TERRES

SUBCAPÍTOL

6,53

33,792

01

PRESSUPOST PROJECTE PAU-16

FASE

02

FASE 2

CAPÍTOL

04

XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA

SUBCAPÍTOL

02

EQUIPAMENTS

220,66

m

Subministrament i col.locació de tub de polietilè de densitat alta de
designació PE 100, de 160 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de
pressió nominal, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant
accessoris de plàstic i col.locat al fons de la rasa. Inclòs malla de
senyalització d'estructura romboÏdal de PE d'alta densitat color blau de
30 cm d'amplada i logotip i proves de pressió i estanqueitat. (P - 69)

25,09

0,000

0,00

2 FFB1E425

m

Subministrament i col.locació de tub de polietilè de densitat alta, de
110 mm de diàmetre nominal exterior PE-100, 10 bar de pressió
nominal, segons norma UNE 12201 SDR17, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa. Inclòs malla de
senyalització d'estructura romboÏdal de PE d'alta densitat color blau de
30 cm d'amplada i logotip i proves de pressió i estanqueitat, seguint en
tot moment les especificacions de SECOMSA.
(P - 68)

13,03

118,000

1.537,54

3 EMA22001

u

Escomesa a la xarxa general municipal d'aigua potable fins una
lontigud màxima de 8m, realitzada amb tub de polietilè de 2'' de
diàmetre, d'alta densitat i per 10 bar de pressió mpaxima amb collarí
de presa de fosa, part proporcional de peces especials de polietilè i tap
roscat, inclòs drets i permisos per la connexió, totalment acabada i
funcionant. (P - 4)

97,01

2,000

194,02

4 FM211447

u

Subministrament i col.locació d'hidrant sota nivell de terra d'Irua o
similar 2 sortides de 70 mm Barcelona norma UNE 23400 d'alumini
estampat inclòs caixa d'allotajament de fosa de ferro, tanca i arqueta,
incloent 3 m de canonada PEAD 75 mm, Pn10 PE-100, 2 manigiuets
tope brida 75 mm i 2 brides bojes d'acer revestides de polipropilé
Pn16. Junta d'estanqueitat reforáda amb cautxú EPDM norma UNE
53571/89, Pn16. Amb vàlvula comporta de seccionament tipus Haule,
eix d'extensió i connesió de presa. Totalment muntat, connexionat a la
xarxa i provat. (P - 88)

604,64

1,000

604,64

5 FMA21027

u

Subministrament i col.locació de boca de reg 40 mm d'Irua o similar,
racord Barcelona norma UNE 23400 d'alumini estampat amb caixa
allotjament de fosa de ferroi tancal, Inclòs 3 m de canonada PEAD 40
mm Pn 10 PE-100, 2 enllaços i collarí de presa sortida 1 1/4. Tot inclòs
i completament acabat i instal.lat, inclòs connexió a la xarxa i proves.
(P - 90)

200,55

1,000

200,55

6 FN12B324

u

Subministrament i col.locació de vàlvula de comporta manual tipus
Hawle amb brides, de diàmetre nomimal 63 mm, de 16 bar de PN, cos
de fosa dúctil, preu alt i muntada en pericó inclòs de canalització
soterrada i connexionada a la xarxa (P - 91)

152,88

1,000

152,88

7 FFB1C45

m

Subministrament i col.locació de tub de polietilè de densitat alta de
designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de
pressió nominal, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant
accessoris de plàstic i col.locat al fons de la rasa. Inclòs malla de
senyalització d'estructura romboÏdal de PE d'alta densitat color blau de
30 cm d'amplada i logotip i proves de pressió i estanqueitat. (P - 67)

11,49

10,000

114,90

72,69

104,94

m3

Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica
del material excavat sobre camió, inclòs el transport de les terres
sobrants a abocador, a qualsevol distància i canon d'us o transport a
zona d'aplec indicada per la DO. (P - 10)

6,50

61,440

399,36

2 F227F00F

m2

Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 2 m d'amplària, amb
compactació del 95% PM (P - 16)

0,65

76,800

49,92

3 F228AM00

m3

Rebliment i piconatge de rasa amb sorra calcària d'aportació, en
tongades de fins a 25 cm , utilitzant picó vibrant, amb necessitat

12,82

27,648

354,45
EUR

1.024,39

1 FFB1J425

32,25

1 F2226223

01.02.04.01

Obra

214,11

Subministrament i col.locació de placa amb làmina reflectora de nivell
1 d'intensitat de 40x40 cm, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament (P - 36)

Obra

Subministrament, rebliment i piconatge de rasa amb material adequat
de la pròpia excavació o de prèstec, en tongades de fins a 25 cm de
gruix, utilitzant picó vibrant, amb necessitat d'humectació i amb
compactació del 95 % PM
(P - 18)

Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada (P 30)

Obra

m3

5.674,68

m

SUBCAPÍTOL

18

(P - 19)

321,75

1 FBA1G110

TOTAL

Pàg.:

d'humectació i amb una compactació del 95% PM

01.02.02.02

Obra

Data: 15/09/17

EUR

TEXT REFÓS DEL PROJECTE CONSTRUCTIU D´URBANITZACIÓ DEL SECTOR PAU-16
AL TERME MUNICIPAL D´ALCOLETGE (SEGRIÀ)

TEXT REFÓS DEL PROJECTE CONSTRUCTIU D´URBANITZACIÓ DEL SECTOR PAU-16
AL TERME MUNICIPAL D´ALCOLETGE (SEGRIÀ)

PRESSUPOST
8 GDD26538

TOTAL

u

Data: 15/09/17
Arqueta de registre quadrada prefabricada de formigó armat per
serveis de 42x42x40 cm (exteriors), i tapa també armada de 40x40x3,5
cm. Inclou subministrament i col·locació sobre conducció.
(P - 114)

SUBCAPÍTOL

Pàg.:

106,51

1,000

01.02.04.02

Obra

01

PRESSUPOST PROJECTE PAU-16

FASE

02

FASE 2

CAPÍTOL

05

XARXA DE REG

SUBCAPÍTOL

01

MOVIMENTS DE TERRES

19
106,51

2.911,04

PRESSUPOST
CAPÍTOL

05

XARXA DE REG

SUBCAPÍTOL

03

EQUIPAMENTS

1 GFB1R650

m

Demolició de canonada de qualsevol diàmetre i material, amb mitjans
mecànics o manuals, càrrega sobre camió i transport a abocador
autoritzat inclòs canon. (P - 8)

1,32

42,500

56,10

2 F2226223

m3

Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica
del material excavat sobre camió, inclòs el transport de les terres
sobrants a abocador, a qualsevol distància i canon d'us o transport a
zona d'aplec indicada per la DO. (P - 10)

6,50

56,700

368,55

3 F227F00F

m2

Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 2 m d'amplària, amb
compactació del 95% PM (P - 16)

0,65

47,250

30,71

4 F228AM00

m3

Rebliment i piconatge de rasa amb sorra calcària d'aportació, en
tongades de fins a 25 cm , utilitzant picó vibrant, amb necessitat
d'humectació i amb una compactació del 95% PM

12,82

32,215

413,00

(P - 19)
5 F228A80F

m3

Subministrament, rebliment i piconatge de rasa amb material adequat
de la pròpia excavació o de prèstec, en tongades de fins a 25 cm de
gruix, utilitzant picó vibrant, amb necessitat d'humectació i amb
compactació del 95 % PM

6,53

14,175

92,56

(P - 18)
TOTAL

SUBCAPÍTOL

01.02.05.01

Obra

01

PRESSUPOST PROJECTE PAU-16

FASE

02

FASE 2

m

Subministrament i col.locació de tub de polietilè d'alta densitat, tipus
PE-100, de DN 500 mm per a PN 10 bar, amb unions termosoldades,
amb grau dedificultat mitjà, inclòs part proporcional d'accessoris i
peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat. Inclòs
malla de senyalització.

SUBCAPÍTOL

Obra

01

PRESSUPOST PROJECTE PAU-16

FASE

02

FASE 2

CAPÍTOL

06

XARXA D'ENLLUMENAT

SUBCAPÍTOL

01

MOVIMENT DE TERRES

6,50

61,520

399,88

2 F227F00F

m2

Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 2 m d'amplària, amb
compactació del 95% PM (P - 16)

0,65

76,900

49,99

3 F226120G

m3

Rebliment i piconatge de rasa amb sorra de pedrera calcària
d'aportació, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i
amb necessitat d'humectació (P - 12)

11,45

30,760

352,20

4 F226170G

m3

Estesa i piconatge de sòl adequat procedent de l'excavació o de
prèstec, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i
amb necessitat d'humectació (P - 13)

3,29

30,760

101,20

960,92
TOTAL

SUBCAPÍTOL

01.02.06.01

XARXA DE REG

Obra

01

PRESSUPOST PROJECTE PAU-16

OBRA CIVIL

FASE

02

FASE 2

CAPÍTOL

06

XARXA D'ENLLUMENAT

SUBCAPÍTOL

02

OBRA CIVIL

1 FD7Z0140

u

Connexió xarxa existent. Tot inclòs completament acabat. (P - 43)

278,62

1,000

278,62

2 FD7Z0130

u

Connexió a pou existent. Tot inclòs completament acabat. (P - 42)

556,98

1,000

556,98

3 FDD20010

u

Pou de registre quadrat per a canonades D=<80 cm d'obra de fàbrica,
formigó HM-20 o formigó prefabricat, inclou aquesta unitat la base del
pou, l'arrebossat interior si s'escau, pates, marc octogonal o quadrat
aparent segons tipus de paviment, massisat i tapa rodona articulada
amb tancament de bloqueig de fosa dúctil segons norma EN-124
classe D-400, segons detall. Segons plànols (Tubs circulars). Tot
inclòs completament acabat. (P - 46)

425,11

2,000

850,22

01

PRESSUPOST PROJECTE PAU-16

FASE

02

FASE 2

1.685,82

EUR

4.569,60

Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica
del material excavat sobre camió, inclòs el transport de les terres
sobrants a abocador, a qualsevol distància i canon d'us o transport a
zona d'aplec indicada per la DO. (P - 10)

05

Obra

4.569,60

m3

02

01.02.05.02

52,500

20

1 F2226223

SUBCAPÍTOL

SUBCAPÍTOL

87,04

01.02.05.03

CAPÍTOL

TOTAL

Pàg.:

(P - 115)
TOTAL

1 F21D4102

Data: 15/09/17

903,27

1 FDG32359

m

Canalització d'un tub de PE corrugat de DN 90 mm, de doble paret,
interior llisa exterior corrugada, per a canalització soterrada (P - 52)

1,65

192,250

317,21

2 FDG3U170

m

Subministrament i col.locació de banda de senyalització de material
plàstic per a telecomunicacions (P - 53)

0,18

48,000

8,64

3 FDK2A4F4

u

Pericó de 55x55x100 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de 20 cm de graves de drenatge (P - 58)

42,20

6,000

253,20

4 FDKZ3176

u

Subministre i col·locació de bastiment i tapa per a pericó de serveis,
de fosa dúctil 580x580x50 mm i de 25 kg de pes B125, col·locat amb
morter el·laborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclòs el grabat del
servei pertinent i logotip de l'Ajuntament. (P - 60)

33,85

6,000

203,10

EUR

TEXT REFÓS DEL PROJECTE CONSTRUCTIU D´URBANITZACIÓ DEL SECTOR PAU-16
AL TERME MUNICIPAL D´ALCOLETGE (SEGRIÀ)

TEXT REFÓS DEL PROJECTE CONSTRUCTIU D´URBANITZACIÓ DEL SECTOR PAU-16
AL TERME MUNICIPAL D´ALCOLETGE (SEGRIÀ)

PRESSUPOST
TOTAL

SUBCAPÍTOL

Data: 15/09/17

Pàg.:

01.02.06.02

21

PRESSUPOST

Data: 15/09/17

01

PRESSUPOST PROJECTE PAU-16

FASE

02

FASE 2

CAPÍTOL

06

XARXA D'ENLLUMENAT

Obra

01

EQUIPAMENTS

FASE

02

FASE 2

CAPÍTOL

08

XARXA DE TELECOMUNICACIONS

SUBCAPÍTOL

01

MOVIMENT DE TERRES

03

TOTAL

1 FG380902

m

Subministrament, estesa i connexions de conductor de coure nu,
unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment (P - 72)

3,77

48,000

180,96

2 FG3136PP

m

Subministrament i col.locació de conductor de coure de designació
XLPE,0.6/1 kV, tetrapolar de 4x6 mm2 i col·locat en tub soterrat
(P - 70)

2,92

198,250

578,89

3 FGD1222E

u

Subministrament i col.locació de piqueta de connexió a terra d'acer,
amb recobriment de coure de 300 μm de gruix, de 1500 mm de
llargària i de 14.6 mm de diàmetre, clavada a terra inclòs elements
especials de muntatge i connexió (P - 73)

16,35

6,000

98,10

4 FM6AP230

u

Soldadura aluminotermica (P - 89)

4,33

6,000

25,98

5 FHN8526S

u

Subministrament i instal.lació de llumenera simètrica per a vials model
JNR.CB.GC.A.V.L043.SL.LRD.C-PROTEC.715T de Carandini o
similar, amb làmpada led 51 W, de preu alt, tancada, acoblada al
suport i connexionada. (P - 85)

300,55

6,000

1.803,30

6 FHM11H22

u

Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 5 m
d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons
norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó, inclòs equip i
connexió. (P - 83)

217,91

6,000

1.307,46

Pintat RAL de columna per enllumenat de fins a 5 m d'alçada, inclòs
braç i altres elements, segons indiquin els Serveis tècnics de
l'Ajuntament (P - 79)

36,62

7 FGOO27PP

TOTAL

u

SUBCAPÍTOL

Obra

01.02.06.03
01

PRESSUPOST PROJECTE PAU-16

FASE

02

FASE 2

CAPÍTOL

07

XARXA DE MITJA TENSIÓ

SUBCAPÍTOL

01

CENTRES DE SECCIONAMENT

1 F2226223

2 FDKSL127

3 FGG10362

4 FGG10436

m3

m2

u

u

6,000

219,72

22

cel·les, xarxa de terres exterior, enllumenat centre, ponts interconnexió
de MT, certificats i accessoris varis. (P - 75)

782,15

Obra

SUBCAPÍTOL

Pàg.:

SUBCAPÍTOL

01.02.07.01

517,54

PRESSUPOST PROJECTE PAU-16

1 F2226223

m3

Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica
del material excavat sobre camió, inclòs el transport de les terres
sobrants a abocador, a qualsevol distància i canon d'us o transport a
zona d'aplec indicada per la DO. (P - 10)

6,50

72,968

474,29

2 F227F00F

m2

Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 2 m d'amplària, amb
compactació del 95% PM (P - 16)

0,65

51,750

33,64

3 F226170G

m3

Estesa i piconatge de sòl adequat procedent de l'excavació o de
prèstec, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i
amb necessitat d'humectació (P - 13)

3,29

51,750

170,26

TOTAL

SUBCAPÍTOL

01.02.08.01

Obra

01

FASE

02

FASE 2

CAPÍTOL

08

XARXA DE TELECOMUNICACIONS

SUBCAPÍTOL

02

OBRA CIVIL I EQUIPAMENTS

678,19

PRESSUPOST PROJECTE PAU-16

4.214,41

Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica
del material excavat sobre camió, inclòs el transport de les terres
sobrants a abocador, a qualsevol distància i canon d'us o transport a
zona d'aplec indicada per la DO. (P - 10)

6,50

Subministrament i estesa de capa de neteja i anivellament de llosa de
formigó HM-20/P/40/I amb armadura d'acer B-500S. Inclou 10 cm de
copa d'arena compactada i anivellada. (P - 59)

27,30

Subministrament i col·locació de Centre de Seccionament prefabricat
de formigó MT model PFU-4 de ORMAZABAL o similar, amb 1 cel·la
de seccionament, i 3 cel·les de línia tipus CML-36 L2, accessoris de
muntatge, seguretat i senyalització inclosos. Inclou: muntatge de
cel·les, connexionat de terminals a cel·les, xarxa de terres exterior,
enllumenat centre, ponts interconnexió de MT, certificats i accessoris
varis. (P - 74)

5.880,00

Subministrament i col·locació de Centre de Seccionament prefabricat
de formigó MT model PFU-4 de ORMAZABAL o similar, amb 1 cel·la
de seccionament, i 3 cel·les de línia tipus CML-36 L2, equip de
telecomandament, accessoris de muntatge, seguretat i senyalització
inclosos. Inclou: muntatge de cel·les, connexionat de terminals a

12.880,00

9,367

16,727

0,000

0,000

60,89

1 FDG3U170

m

Subministrament i col.locació de banda de senyalització de material
plàstic per a telecomunicacions (P - 53)

0,18

115,000

20,70

2 FDGT04DM

u

Subministrament i col.locació d'arqueta prefabricada de formigó, tipus
DM, segons model oficial Telefónica,col·locat sobre solera de formigó
de 10 cm de gruix. Inclosa tapa de formigó i marc angular. Inclòs
grabat de xarxa de telecomunicacions, ajuntament i logotip totalment
acabada i connexionada a la xarxa, inclós la col·locació de la tapa (P 56)

312,05

1,000

312,05

3 FDG300PP

m

Fromació de canalització per dos tubs de 63 mm de diàmetre amb dau
de recobriment de 30x18,3 cm amb formigó HM-20/P/20/I. Tot inclòs.
(P - 50)

2,40

8,000

19,20

4 FDG30020

m

Subministrament de tub de PVC rígid D 63 mm, gruix 1,2 mm, inclou
p.p. de corbes gruix 3,2 mm i colzes gruix 3,2 mm, segons normes
companyia. Tot inclòs. (P - 48)

1,05

16,000

16,80

5 FDG301PP

m

Formació de canalització per a dos tubs de diàmetre nominal 110 mm,
prisma en base 2, més tritubo 40 mm, amb dau de recobriment de
45x41 cm amb formigó HM-20/P/20/I. (P - 51)

8,90

107,000

952,30

6 FDG30030

m

Subministrament de tub de PVC rígid D 110 mm, gruix 1,8 mm, inclou
p.p. de corbes gruix 3,2 mm i colzes gruix 3,2 mm, segons normes
companyia. Tot inclòs. (P - 49)

2,32

214,000

496,48

7 FDG30010

m

Subministrament de tub de PVC rígid tritubo 40 mm segons normes
companyia. Tot inclòs. (P - 47)

1,98

107,000

211,86

456,65

0,00

0,00

TOTAL
Obra

EUR

SUBCAPÍTOL

01.02.08.02
01

2.029,39

PRESSUPOST PROJECTE PAU-16

EUR

TEXT REFÓS DEL PROJECTE CONSTRUCTIU D´URBANITZACIÓ DEL SECTOR PAU-16
AL TERME MUNICIPAL D´ALCOLETGE (SEGRIÀ)

PRESSUPOST

Data: 15/09/17

FASE

02

CAPÍTOL

09

SEGURETAT I SALUT

SUBCAPÍTOL

01

SEGURETAT I SALUT

1 XPJS1002

TOTAL

pa

SUBCAPÍTOL

Partida alçada a justificar per a seguretat i salut durant ll'execució de
les obres d'urbanització de la fase 2 segons Annex núm. 9. (P - 0)

01
02

FASE 2

CAPÍTOL

10

GESTIÓ DE RESIDUS

SUBCAPÍTOL

01

GESTIÓ DE RESIDUS

TOTAL

SUBCAPÍTOL

1.100,00

1,000

01.02.09.01

FASE

pa

23

FASE 2

Obra

1 XPA10023

Pàg.:

1.100,00

1.100,00

PRESSUPOST PROJECTE PAU-16

Partida alçada a justificar per a gestió de residus de construcció i
demolició fase 2 segons Annex núm. 8. (P - 121)
01.02.10.01

850,00

1,000

850,00

850,00

EUR
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MEMÒRIA

5.PRESSUPOST GENERAL

1571AP0-TR01-R0.doc

ME-33

TEXT REFÓS DEL PROJECTE CONSTRUCTIU D´URBANITZACIÓ DEL SECTOR PAU-16
AL TERME MUNICIPAL D´ALCOLETGE (SEGRIÀ)

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 15/09/17

Pàg.:

1

NIVELL 2: FASE
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
FASE
01.01
FASE 1
298.212,48
FASE

01.02

FASE 2

Obra

01

PRESSUPOST PROJECTE PAU-16

51.564,06
349.776,54

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
349.776,54
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra
01
PRESSUPOST PROJECTE PAU-16
349.776,54
349.776,54

euros
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